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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Extracto de despacho

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

Chan Lou — renovada a comissão de serviço, pelo período de 
um ano, como directora do Gabinete de Comunicação Social, 
nos termos das disposições conjugadas dos artigos 5.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia), 8.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 26/2009 (Disposições complementares do 
estatuto do pessoal de direcção e chefia), e do n.º 1 do artigo 
3.º do Regulamento Administrativo n.º 7/2012 (Organização 
e funcionamento do Gabinete de Comunicação Social), por 
possuir experiência e competência profissionais adequadas 
para o exercício das suas funções, a partir de 1 de Julho de 
2022.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 8 de Abril de 2022. — 
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extractos de despachos

Por despachos da chefe do Gabinete do Chefe do Executi-
vo, de 14 de Março de 2022:

Cheong Wai Ian — renovado o seu contrato administrativo de 
provimento para o exercício das funções de auxiliar, 2.º es-
calão, nestes Serviços, pelo período de um ano, a partir de 3 
de Abril de 2022, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 4.º e do 
n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor.

O pessoal abaixo identificado — renovados os contratos admi-
nistrativos de provimento de longa duração, para o exercício 
de funções nestes Serviços, nos termos dos n.os 2 e 3 do arti-
go 4.º e do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, pelo 
período de três anos, a partir das datas a seguir indicadas:

— Chan Hong Cheong, motorista de ligeiros, 3.º escalão, a 
partir de 15 de Abril de 2022;

— Cheong Chon Ip, motorista de ligeiros, 3.º escalão, a par-
tir de 6 de Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 8 de Abril de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

批 示 摘 錄

15/2009

26/2009

7/2012

–––––––

 

政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

12/2015

–––––––
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社 會 文 化 司 司 長 辦 公 室

第 26/2022號社會文化司司長批示

18/2013

1

 

–––––––

 

運 輸 工 務 司 司 長 辦 公 室

第 19/2022號運輸工務司司長批示

10/2013

197 79 B25 72

7650

55

13

68

GABINETE DA SECRETÁRIA PARA OS ASSUNTOS

SOCIAIS E CULTURA

Despacho da Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura n.º 26/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
subalínea (1) da alínea 3) e da alínea 5) do n.º 1 do artigo 4.º e do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2013 
(Conselho para os Assuntos Médicos), a Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura manda:

1. É designada como membro do Conselho para os Assuntos 
Médicos a profissional de saúde Lam Kuo, em substituição de 
Lam Wan Leng, até ao termo do respectivo mandato.

2. É designado como membro do Conselho para os Assuntos 
Médicos, em representação de instituições de ensino superior 
em medicina tradicional chinesa, Wu Qibiao, em substituição 
de Zhou Hua, até ao termo do respectivo mandato.

3. O presente despacho produz efeitos no dia seguinte ao da 
sua publicação. 

8 de Abril de 2022.

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

–––––––

Gabinete da Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, 
aos 11 de Abril de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ho Ioc San.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA OS TRANSPORTES

E OBRAS PÚBLICAS

Despacho do Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas n.º 19/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 1) do artigo 8.º, do artigo 27.º, do artigo 44.º e seguintes, 
da alínea 3) do n.º 1 do artigo 55.º e do artigo 129.º, todos da 
Lei n.º 10/2013 (Lei de terras), o Secretário para os Transportes 
e Obras Públicas manda:

1. É cedido onerosamente ao Estado, livre de quaisquer ónus 
ou encargos, o direito de propriedade perfeita do terreno com 
a área de 79 m2, situado na península de Macau, na Rua do 
Almirante Sérgio n.º 197, descrito na Conservatória do Registo 
Predial, doravante designada por CRP, sob o n.º 7 650 a fls. 72 
verso do livro B25.

2. Para efeitos de unificação do regime jurídico, são concedidas 
por arrendamento, nos termos e condições constantes do con-
trato em anexo, que faz parte integrante do presente despacho, 
duas parcelas de terreno identificado no número anterior com 
a área global de 55 m2, bem como concedida, no mesmo regime, 
uma parcela contígua de terreno disponível, com a área de 13 m2, 
em ordem a serem anexadas e constituírem um único lote de 
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––––––––––

附件

（土地工務運輸局第2794.01號案卷及

土地委員會第1/2022號案卷）

173 177 P Q

289933G 79

197

B25 72 7650

13

10/2013

terreno com a área global de 68 m2, para ser aproveitado com a 
construção de um edifício, em regime de propriedade horizon-
tal, afectado a habitação e comércio.

3. Por força dos novos alinhamentos definidos para o local, 
as duas parcelas remanescentes do terreno identificado no n.º 1, 
com a área global de 24 m2, são integradas no domínio público 
do Estado, como via pública, livres de quaisquer ónus ou encargos.

4. O presente despacho entra imediatamente em vigor.

12 de Abril de 2022.

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

––––––––––

ANEXO

(Processo n.º 2 794.01 da Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes e Processo n.º 1/2022 da 

Comissão de Terras)

Contrato acordado entre:

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

Chiang Kin Tong, como segunda outorgante.

Considerando que:

1. Chiang Kin Tong, casado, em regime da separação de 
bens, com domicílio de correspondência em Macau, na Rua de 
Pequim, n.os 173 a 177, Edifício Marina Plaza, R/C, Lojas P e Q, 
é titular em regime de propriedade perfeita do terreno com a 
área de 79 m2, situado na península de Macau, onde se encon-
trava construído o prédio urbano n.º 197 da Rua do Almirante 
Sérgio, descrito na CRP sob o n.º 7 650 a fls. 72 verso do livro 
B25, conforme inscrição a seu favor sob o n.º 289 933G.

2. Uma vez que a planta de condições urbanísticas emitida 
para o referido terreno pela Direcção dos Serviços de Solos, 
Obras Públicas e Transportes, doravante designada por 
DSSOPT, admite como finalidade do solo o uso habitacional e 
comercial, o requerente, tendo em vista o seu reaproveitamen-
to desse terreno com a construção de um edifício, em regime 
de propriedade horizontal, compreendendo 6 pisos, afectado 
a habitação e comércio, submeteu em 21 de Fevereiro de 2021, 
à DSSOPT, o projecto de alteração de obra, o qual foi consi-
derado passível de aprovação, condicionada ao cumprimento 
de alguns requisitos técnicos, por despacho do subdirector da 
DSSOPT, de 17 de Junho de 2021.

3. De acordo com a planta de condições urbanísticas emitida 
pela DSSOPT para o mencionado terreno, o seu aproveita-
mento exige a anexação de uma parcela contígua de terreno do 
Estado, disponível, com a área de 13 m2.

4. Tratando-se de terrenos sujeitos a regimes jurídicos dis-
tintos, a sua anexação para aproveitamento conjunto implica 
a unificação dos mesmos segundo o regime de concessão por 
arrendamento, em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artigo 181.º da Lei n.º 10/2013 (Lei de terras) e no artigo 7.º da 
Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau.
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5. Nestas circunstâncias, o requerente tem de ceder ao 
Estado o terreno de sua propriedade, com a área de 79 m2, e, 
em simultâneo, a RAEM concede ao requerente, por arrenda-
mento, duas parcelas deste terreno com a área global de 55 m2 
e a parcela de terreno disponível, com a área de 13 m2, de forma 
a constituírem um único lote com a área global de 68 m2.

6. Assim, em 16 de Dezembro de 2015, o requerente solicitou 
a unificação dos regimes jurídicos dos terrenos objecto da nova 
construção.

7. Os referidos terrenos encontram-se demarcados e assina-
lados com as letras «A1», «A2», «B1», «B2» e «C», respectiva-
mente, com as áreas de 54 m2, 1 m2, 11 m2, 13 m2 e 13 m2, na 
planta n.º 2 978/1990, emitida pela Direcção dos Serviços de 
Cartografia e Cadastro, doravante designada por DSCC, em 15 
de Julho de 2021.

8. Reunidos os documentos necessários à instrução do pro-
cedimento, a DSSOPT procedeu ao cálculo das contrapartidas 
devidas e elaborou a minuta do contrato que mereceu a con-
cordância do requerente, expressa em declaração apresentada 
em 30 de Dezembro de 2021.

9. O procedimento seguiu a sua tramitação normal, tendo o 
processo sido enviado à Comissão de Terras que, reunida em 
13 de Janeiro de 2022, emitiu parecer favorável ao deferimento 
do pedido.

10. Por despacho do Secretário para os Transportes e Obras 
Públicas, de 21 de Janeiro de 2022, proferido no uso das com-
petências executivas delegadas pelo n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 184/2019, foi autorizado o pedido de unificação dos regimes 
jurídicos dos terrenos anteriormente identificados, de acordo 
com o proposto no parecer da Comissão de Terras.

11. As condições do contrato titulado pelo presente despacho 
foram notificadas ao requerente e por estes expressamente 
aceites, conforme declaração apresentada em 16 de Fevereiro 
de 2022.

12. O requerente prestou a caução estipulada na alínea 1) da 
cláusula nona do contrato titulado pelo presente despacho.

Cláusula primeira — Objecto do contrato

1. Para efeitos de unificação do regime jurídico de três 
parcelas de terreno, situadas na península de Macau, na Rua 
do Almirante Sérgio onde se encontrava construído o prédio 
n.º 197, demarcadas e assinaladas com as letras «A1», «A2» e 
«C» na planta n.º 2 978/1990, emitida em 15 de Julho de 2021, 
pela DSCC, e de cedência de duas parcelas de terreno, demar-
cadas e assinaladas com as letras «B1» e «B2» na mesma planta, 
constitui objecto do presente contrato:

1) A cedência, onerosa, pela segunda outorgante a favor da 
primeira outorgante, que aceita, livre de quaisquer ónus ou 
encargos, do direito de propriedade de duas parcelas de terreno 
com as áreas de 54 m² (cinquenta e quatro metros quadra-
dos) e 1 m2 (um metro quadrado), com os valores atribuídos 
de $ 4 861 060,00 (quatro milhões, oitocentas e sessenta e uma 
mil e sessenta patacas) e $ 90 020,00 (noventa mil e vinte pata-
cas), demarcadas e assinaladas com as letras «A1» e «A2» na 
referida planta, que fazem parte do terreno descrito na CRP 
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sob o n.º 7 650 a fls. 72 verso do livro B25 e inscrito a favor da 
segunda outorgante sob o n.º 289 933G, as quais passam a inte-
grar o domínio privado do Estado;

2) A cedência, onerosa, pela segunda outorgante a favor da 
primeira outorgante, que aceita, livre de quaisquer ónus ou 
encargos, do direito de propriedade de duas parcelas de ter-
reno com as áreas de 11 m2 (onze metros quadrados) e 13 m2 
(treze metros quadrados), com o valor global de $ 1 170 255,00 
(um milhão, cento e setenta mil, duzentas e cinquenta e cinco 
patacas), demarcadas e assinaladas com as letras «B1» e «B2» 
na aludida planta cadastral, a desanexar do terreno descrito na 
CRP sob o n.º 7 650 a fls. 72 verso do livro B25 e inscrito a favor 
da segunda outorgante sob o n.º 289 933G, as quais passam a 
integrar o domínio público do Estado, como via pública;

3) A concessão a favor da segunda outorgante, em regime de 
arrendamento e com o valor idêntico, das parcelas de terreno 
identificadas na alínea 1), demarcadas e assinaladas com as letras 
«A1» e «A2» na referida planta;

4) A concessão a favor da segunda outorgante, em regime 
de arrendamento, de uma parcela de terreno com a área de 13 m2 
(treze metros quadrados), contígua à parcela identificada na 
alínea 1), não descrita na CRP, demarcada e assinalada com 
a letra «C» na mesma planta, à qual é atribuído o valor de 
$ 1 170 255,00 (um milhão, cento e setenta mil, duzentas e cin-
quenta e cinco patacas).

2. As parcelas de terreno referidas no número anterior, 
demarcadas e assinaladas com as letras «A1», «A2» e «C» na 
planta acima identificada, destinam-se a ser anexadas e apro-
veitadas conjuntamente, em regime de arrendamento, cons-
tituindo um único lote com a área de 68 m2 (sessenta e oito 
metros quadrados), de ora em diante designado, simplesmente, 
por terreno, e cuja concessão passa a reger-se pelas cláusulas 
do presente contrato.

Cláusula segunda — Prazo de arrendamento

1. O arrendamento é válido pelo prazo de 25 (vinte e cinco) 
anos, contados a partir da data da publicação no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau do despacho que 
titula a presente concessão.

2. O prazo do arrendamento, fixado no número anterior, 
pode, nos termos da legislação aplicável, ser sucessivamente 
renovado.

Cláusula terceira — Aproveitamento e finalidade do terreno

1. Em conformidade com os usos de solos aí permitidos, 
designadamente o habitacional e comercial, o terreno é apro-
veitado com a construção de um edifício, em regime de pro-
priedade horizontal, compreendendo 6 (seis) pisos, afectado às 
seguintes finalidades de utilização:

1) Habitação:  .......com a área bruta de construção de 361 m2;

2) Comércio:  ..........com a área bruta de construção de 50 m2.

2. As áreas referidas no número anterior podem ser sujeitas 
a eventuais rectificações no momento do pedido de vistoria de 
obra, para efeito de emissão da licença de utilização.
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3. A segunda outorgante é obrigada a submeter-se às prescri-
ções do plano urbanístico que vigore na zona onde o terreno se 
situa.

Cláusula quarta — Renda

1. A segunda outorgante paga a seguinte renda anual:

1) Durante o período de aproveitamento do terreno, $ 8,00 
(oito patacas) por metro quadrado do terreno concedido, no 
montante global de $ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro 
patacas);

2) Após o aproveitamento do terreno, passa a pagar:

(1) Habitação: $ 4,00 (quatro patacas) por metro quadrado de 
área bruta de construção;

(2) Comércio: $ 6,00 (seis patacas) por metro quadrado de 
área bruta de construção.

2. As rendas podem ser actualizadas de cinco em cinco anos, 
contados a partir da data da publicação no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau do despacho que 
titula a presente concessão, sem prejuízo da aplicação imediata 
de novos montantes da renda estabelecidos por legislação que, 
durante a vigência do contrato, venha a ser publicada.

Cláusula quinta — Prazo de aproveitamento

1. O aproveitamento do terreno deve operar-se no prazo global 
de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da publicação no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
do despacho que titula a presente concessão.

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

3. A segunda outorgante deve observar os seguintes prazos:

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

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

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

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

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

6. O pedido referido no número anterior tem de ser apresen-
tado antes do termo do respectivo prazo.
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Cláusula sexta — Encargos especiais

Constituem encargos especiais, a suportar exclusivamente 
pela segunda outorgante, a desocupação das parcelas de terreno 
demarcadas e assinaladas com as letras «A1», «A2», «B1», 
«B2» e «C» na planta n.º 2 978/1990, emitida pela DSCC, em 
15 de Julho de 2021 e remoção das mesmas de todas as cons-
truções, materiais e infra-estruturas, porventura aí existentes.

Cláusula sétima — Multa

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

2. A segunda outorgante fica exonerada da responsabilidade 
referida no número anterior no caso da primeira outorgante 
ter autorizada a suspensão ou a prorrogação do prazo de apro-
veitamento, por motivo não imputável à segunda outorgante e 
considerado justificativo pela primeira outorgante.

Cláusula oitava — Prémio do contrato

A segunda outorgante paga à primeira outorgante, a título 
de prémio do contrato, o montante global de $ 6 121 335,00 (seis 
milhões, cento e vinte e uma mil, trezentas e trinta e cinco 
patacas), em espécie, pela cedência das parcelas «A1», «A2», 
«B1» e «B2», identificadas nas alíneas 1) e 2) do n.º 1 da cláusula 
primeira.

Cláusula nona — Caução

1. Nos termos do artigo 126.º da Lei n.º 10/2013, a segunda 
outorgante presta uma caução no valor de $544,00 (quinhentas 
e quarenta e quatro patacas), por meio de depósito ou garantia 
bancária aceite pela primeira outorgante.

2. O valor da caução, referida no número anterior, deve 
acompanhar sempre o valor da respectiva renda anual.

3. A caução referida no n.º 1 será devolvida à segunda outor-
gante pela Direcção dos Serviços de Finanças, a pedido daquela, 
após a apresentação da licença de utilização emitida pela 
DSSOPT.

Cláusula décima — Transmissão

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

2. Para efeitos do disposto no número anterior, a constituição 
de procuração ou substabelecimento que confira ao procurador 
poderes para a prática de todos os actos no procedimento ou 
a disposição das situações resultantes da concessão e que seja 
irrevogável sem o acordo do interessado, nos termos do n.º 3 do 
artigo 258.º do Código Civil, também se considera equivalente 
à transmissão de situações resultantes da presente concessão.

3. A transmissão sujeita o transmissário à revisão das con-
dições do presente contrato, designadamente das relativas ao 
prazo de aproveitamento e ao pagamento do prémio adicional.
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4. Antes da conclusão do aproveitamento, a segunda outor-
gante só pode constituir hipoteca voluntária sobre o direito 
resultante da concessão a favor de instituições de crédito legal-
mente autorizadas a exercer actividade na Região Administra-
tiva Especial de Macau, nos termos do n.º 5 do artigo 42.º da 
Lei n.º 10/2013.

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

Cláusula décima primeira — Licenças de utilização

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

Cláusula décima segunda — Fiscalização

Durante o período de aproveitamento do terreno concedido, 
a segunda outorgante obriga-se a franquear o acesso ao mesmo 
e às obras aos representantes dos Serviços da Administração, 
que aí se desloquem no desempenho da sua acção fiscalizadora, 
prestando-lhes toda a assistência e meios para o bom desempenho 
da sua função.

Cláusula décima terceira — Caducidade

1. A presente concessão caduca nos seguintes casos:

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

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

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

3. A caducidade da concessão determina a reversão para a 
primeira outorgante de todas as benfeitorias de qualquer forma 
incorporadas no terreno, sem direito a qualquer indemnização 
ou compensação por parte da segunda outorgante, sem prejuízo 
da cobrança pela primeira outorgante das rendas em dívida e 
das eventuais multas ainda não pagas.

Cláusula décima quarta — Rescisão

1. A presente concessão pode ser rescindida quando se veri-
fique qualquer dos seguintes factos:

1) Alteração, não consentida, da finalidade da concessão ou 
da modificação do aproveitamento do terreno;

2) Incumprimento das obrigações estabelecidas na cláusula 
sexta;

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

4) Quando a utilização do terreno se afaste dos fins para que 
foi concedido ou estes não estejam, em qualquer momento, a 
ser prosseguidos;
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5) Quando, no seguimento de alteração do planeamento urba-
nístico que implique a impossibilidade de iniciar ou continuar 
o aproveitamento do terreno, se verifique qualquer uma das 
situações referidas no n.º 2 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013;

6) Subarrendamento.

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

3. Rescindida a concessão, revertem para a primeira outor-
gante todas as benfeitorias por qualquer forma incorporadas 
no terreno, não tendo a segunda outorgante direito a ser 
indemnizada ou compensada, salvo nas situações previstas nos 
n.os 5 e 6 do artigo 140.º da Lei n.º 10/2013, decorrentes da alte-
ração do planeamento urbanístico.

Cláusula décima quinta — Foro competente

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

Cláusula décima sexta — Legislação aplicável

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

Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, 
aos 13 de Abril de 2022. — A Chefe do Gabinete, Cheong 
Chui Ling. 
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SERVIÇOS DE ALFÂNDEGA

Extracto de despacho

Por despacho do director-geral dos Serviços, de 29 de 
Março de 2022:

Ho Cheng Man, n.º 160210, assistente técnica administrativa 
principal, 2.º escalão — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do seu contrato administrativo de provimento sem termo 
progredindo para assistente técnica administrativa especia-
lista, 1.º escalão, índice 305, da carreira de assistente técnico 
administrativo, nos Serviços de Alfândega da RAEM, nos 
termos da alínea 2) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009 (Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos 
Serviços Públicos), vigente, e do n.º 2 do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos), vigente, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho no Boletim Oficial da RAEM.

–––––––

Serviços de Alfândega, aos 8 de Abril de 2022. — A Subdi-
rectora-geral, Chau Kin Oi, superintendente-geral alfandegária.

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 25 de Março de 2022:

Kong Ian I Graça — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
ascendendo para intérprete-tradutora assessora, 1.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, conjugado com o 
artigo 14.º e n.º 4 do artigo 27.º da Lei n.º 14/2009, na redac-
ção vigente, a partir da data da sua publicação no Boletim 
Oficial da RAEM.

Chan Kim In — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pro-
gredindo para técnica especialista, 3.º escalão, nestes Servi-
ços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em conjuga-
ção com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, 
na redacção vigente, a partir de 2 de Maio de 2022.

Choi Lai Va — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, pro-
gredindo para assistente técnica administrativa especialista 
principal, 2.º escalão, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, em conjugação com a alínea 1) do n.º 1 e 
do n.º 3 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009, na redacção vigente, 
a partir de 23 de Maio de 2022.

Cheang Kim Fong e Ho Sok I, auxiliares, 2.º escalão, em regi-
me de contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterados para contratos administrativos de provi-

海 關

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

160210

305

–––––––

 

立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015 14/2009

12/2015 14/2009

12/2015 14/2009

12/2015
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終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

150

–––––––

 

政 策 研 究 和 區 域 發 展 局

批 示 摘 錄

12/2015

mento de longa duração, nos termos da alínea 1) do n.º 2 e do 
n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 2 de Março de 
2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 11 de Abril 
de 2022. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extracto de despacho

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 22 de Março de 2022:

Chan Tak In, Joa Wong Jackson e Wong Wichaiyo Vasco — con-
tratados em regime de contrato administrativo de provimen-
to, pelo período experimental de seis meses, como motoristas 
de ligeiros, 1.º escalão, índice 150, nos termos dos artigos 13.º, 
n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, de 6 de 
Março, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 39/2011, de 19 Dezembro, e 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 de 
Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, conju-
gado com os artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de 
Agosto, a partir de 25 de Abril de 2022.

–––––––

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTUDO DE POLÍTICAS 

E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Extractos de despachos

Por despachos do director destes Serviços, de 11 de Março 
de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos individuais de trabalho, pelo período de um ano, para 
exercerem funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
18.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015:

Liu Jianxiong, como técnico superior assessor principal, 1.º 
escalão, a partir de 28 de Maio de 2022;

Tian Hua, como técnica superior assessora, 2.º escalão, a 
partir de 28 de Maio de 2022;

Ma Jiena, como técnica superior de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 3 de Junho de 2022;

Zhang Xiaodan, como técnico superior assessor, 1.º escalão, 
a partir de 5 de Junho de 2022;
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420

–––––––

 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015 14/2009

140

–––––––

 

法 務 局

批 示 摘 錄

12/2015

Wang Xin, como técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 5 de Junho de 2022.

Por despachos do director destes Serviços, de 7 de Abril 
de 2022:

Wong Kam Kong e Leong Ka Hou — alterada, por averbamen-
to, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento de longa duração progredindo à categoria de técnico 
de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420, nestes Serviços, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvi-
mento Regional, aos 11 de Abril de 2022. — O Director dos 
Serviços, Cheong Chok Man.

GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despachos do coordenador do Gabinete, de 31 de 
Março de 2022:

Loc Vai Sam e Wong I Lai — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
progredindo para auxiliares, 4.º escalão, índice 140, neste 
Gabinete, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, vigente, 
e conjugado com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei 
n.º 14/2009, vigente, a partir de 30 de Março de 2022.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 11 de 
Abril de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

DE JUSTIÇA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 11 de Março de 2022:

Lai Sok In, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, nestes Ser-
viços — alterado o contrato administrativo de provimento 
de longa duração para o contrato administrativo de provi-
mento sem termo, na mesma categoria e escalão, nos termos 
do artigo 6.º, n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 15 de Fevereiro de 2022.
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12/2015

聲 明

–––––––

 

身 份 證 明 局

聲 明

–––––––

 

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

103225

a

107/85/M

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

Lou Xu, intérprete-tradutora principal, 1.º escalão, provida em 
regime de contrato administrativo de provimento de longa 
duração, destes Serviços — renovado o contrato, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, a 
partir de 15 de Maio de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos, se declara que Van Pak Hou, adjun-
to-técnico especialista, 3.º escalão, provido em regime de con-
trato administrativo de provimento sem termo, cessou as suas 
funções nestes Serviços, a partir de 8 de Abril de 2022, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor.

–––––––

Direcção dos Serviços de Assuntos de Justiça, aos 12 de 
Abril de 2022.  — O Director dos Serviços, Liu Dexue.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE IDENTIFICAÇÃO

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Mak Sin Tong, adjun-
ta-técnica especialista, 3.º escalão, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento sem termo destes Serviços, cessou, 
a seu pedido, as suas funções, nestes Serviços, a partir de 8 de 
Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Identificação, aos 12 de Abril de 
2022. — A Directora dos Serviços, substituta, Lo Pin Heng.

FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

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

1. Im Ion Sam, verificador de primeira alfandegário, 4.º escalão, 
dos Serviços de Alfândega, com o número de subscritor 
103225 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — fixada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 265 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
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265

2/2011 1/2014

148253

107/85/M

135

2/2011 1/2014

3010006 8/2006

6053490

8/2006

25/96/M

8/2006

6057193

8/2006

ambos do referido estatuto, por contar 32 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lei Wai Ip, ex-guarda, 4.º escalão, do Corpo de Polícia de Se-
gurança Pública, com o número de subscritor 148253 do Re-
gime de Aposentação e Sobrevivência, aposentado de acordo 
com o artigo 349.º, n.º 6, do ETAPM, em vigor — fixada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 
de Novembro, com início em 18 de Fevereiro de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 135 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 18 anos de serviço, acrescida do montante relativo 
a 3 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 9.º 
da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 
Lei n.º 1/2014.

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

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 11 de Abril de 2022:

Lei Kuok Fai, chefe de divisão dos Serviços de Alfândega, com 
o número de contribuinte 3010006, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 31 de Março de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as 
taxas de reversão a que tem direito no âmbito do Regime de 
Previdência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta 
das Contribuições Individuais» e da «Conta das Contribui-
ções da RAEM», por completar 27 anos de tempo de contri-
buição no Regime de Previdência, nos termos do artigo 14.º, 
n.º 1, do mesmo diploma.

Lei Kam Cheong, auxiliar do Instituto para os Assuntos Mu-
nicipais, com o número de contribuinte 6053490, cancelada 
a inscrição no Regime de Previdência em 16 de Março de 
2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, da Lei n.º 8/2006, em 
vigor — fixadas as taxas de reversão a que tem direito no 
âmbito do Regime de Previdência, correspondentes a 100% 
dos saldos da «Conta das Contribuições Individuais» e da 
«Conta das Contribuições da RAEM», por completar 32 
anos de tempo de contribuição no Regime de Previdência, 
nos termos do artigo 14.º, n.º 1, do mesmo diploma; e deter-
minado não ter o mesmo direito ao saldo da «Conta Espe-
cial», nos termos do artigo 39.º, n.º 6, da Lei n.º 8/2006, por 
o motivo de cancelamento da inscrição não corresponder ao 
estipulado no artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 25/96/M, 
em vigor.

Lo Wai Man, operário qualificado do Instituto para os As-
suntos Municipais, com o número de contribuinte 6057193, 
cancelada a inscrição no Regime de Previdência em 20 de 
Março de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da 
Lei n.º 8/2006, em vigor — fixadas as taxas de reversão a que 
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–––––––

 

財 政 局

批 示 摘 錄

Thelma Raquel Melo da Costa Almeida

4/2017 14/2009 12/2015

660

4/2017 14/2009

12/2015

305

–––––––

 

博 彩 監 察 協 調 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015

tem direito no âmbito do Regime de Previdência, corres-
pondentes a 100% dos saldos da «Conta das Contribuições 
Individuais», da «Conta das Contribuições da RAEM» e da 
«Conta Especial», por completar 33 anos de tempo de con-
tribuição no Regime de Previdência, nos termos dos artigos 
14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

–––––––

Fundo de Pensões, aos 12 de Abril de 2022. — A Presidente 
do Conselho de Administração, substituta, Diana Maria Vital 
Costa.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Extractos de despachos

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

Thelma Raquel Melo da Costa Almeida — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de 
provimento sem termo com referência à categoria de técnico 
superior assessor principal, 1.º escalão, índice 660, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da Lei n.º 12/2015.

Loi Ka Leng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de adjunto-técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, 
índice 305, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 4/2017, e 4.º da 
Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 11 de Abril de 2022. 
— O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

DIRECÇÃO DE INSPECÇÃO E COORDENAÇÃO DE JOGOS

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 24 de Janeiro de 2022:

Leong Chi Wai, Chang Chi Kit, Zhang Qifa, Chan Weng 
Hong, Wong Kuai Leong, Wu Shaowei, Shih Chan Yu, 
Kuan Chi Hong, Kou Chi Weng, Ho Ka I e Chan Pui Fong 
— renovados os contratos administrativos de provimento, por 
mais um ano, como inspectores de 2.ª classe, 2.º escalão, nesta 
Direcção de Serviços, nos termos dos artigos 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Abril de 2022.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos com referência à 
categoria de assistente técnico administrativo principal, 2.º 
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275

a

–––––––

 

統 計 暨 普 查 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

21/2021

14/2016 2/2021

12/2015

485

 

–––––––

 

中 國 與 葡 語 國 家 經 貿 合 作 論 壇 

常 設 秘 書 處 輔 助 辦 公 室

批 示 摘 錄

escalão, índice 275, nesta Direcção de Serviços, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, vigente, 
conjugado com o artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, com 
efeitos retroactivos a partir de 1 de Janeiro de 2022, ao abrigo 
do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do CPA:

Contrato administrativo de provimento sem termo:

Chung Chi Leung, Choi Vai Man, Cheang Weng Keong, 
Choi Meng Chit, Lou Kit Ieng, Wong Io, Lei Long Fei, Chan 
Veng I e Ng Iu Wai.

Contrato administrativo de provimento de longa duração:

Nuno Miguel Dias Martins Morais Borges, Iam In Ha, Chio 
Mei Teng e Luis Fu.

–––––––

Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, aos 11 de 
Abril de 2022. — O Director, Adriano Marques Ho.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTATÍSTICA E CENSOS

Extracto de despacho

 Por despacho do signatário, de 8 de Abril de 2022:

Ng Ka Kei, técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento para técnico supe-
rior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, da carreira de técnico 
superior destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, 
alínea 2), e 2, da Lei n.º 14/2009, com as alterações intro-
duzidas pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, 5.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir da data da publicação no Boletim 
Oficial da RAEM do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, aos 11 de 
Abril de 2022. — O Director dos Serviços, Ieong Meng Chao.

GABINETE DE APOIO AO SECRETARIADO 

PERMANENTE DO FÓRUM PARA A COOPERAÇÃO 

ECONÓMICA E COMERCIAL ENTRE A CHINA E OS 

PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA

Extractos de despachos

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 14 de Março de 2022: 

Ivone Maria da Rosa, inspectora assessora, 3.º escalão, do 
quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico — renovada a sua requisição, 
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14/2009

12/2015

160

12/2015

–––––––

 

治 安 警 察 局

批 示 摘 錄

36/2022

14/2018 98/2019

34/2018

13/2021

291951

37/2022

14/2018 98/2019

34/2018

13/2021

269101

–––––––

 

pelo período de um ano, para desempenhar funções neste 
Gabinete, na mesma categoria e escalão, nos termos do arti-
go 34.º do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Abril de 2022.

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

Leong Chan Hong e Cheang Iao Nang — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento progredindo para motoristas de ligeiros, 2.º es-
calão, índice 160, para exercer funções neste Gabinete, nos 
termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, 
em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, em vigor, a partir de 2 de 
Março de 2022 e 16 de Março de 2022, respectivamente.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Econo-
mia e Finanças, de 23 de Março de 2022: 

Leong Chan Hong e Cheang Iao Nang — alterados os seus 
contratos administrativos de provimento para contratos ad-
ministrativos de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, com referência à categoria de motorista de 
ligeiros, 2.º escalão, neste Gabinete, nos termos dos artigos 
4.º e 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, da Lei n.º 12/2015, em vigor, a 
partir de 2 de Março de 2022 e 16 de Março de 2022, respec-
tivamente.

–––––––

Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa, aos 12 de Abril de 2022. — A 
Coordenadora do Gabinete, Mok Iun Lei.

CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Extractos de despachos

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 36/2022, 
de 1 de Abril de 2022: 

Leong Weng Lei, guarda de primeira n.º 291951, do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública — passa da situação de «adido 
ao quadro» para a situação de «no quadro», nos termos dos 
artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º do Regula-
mento Administrativo n.º 34/2018, na redacção da Ordem 
Executiva n.º 98/2019, e 43.º da Lei n.º 13/2021, Estatuto dos 
agentes das Forças e Serviços de Segurança, vigente, a par-
tir de 7 de Fevereiro de 2022.

Por Despacho do Secretário para a Segurança n.º 37/2022, 
de 1 de Abril de 2022: 

Lam Ka Ngai, guarda n.º 269101, do Corpo de Polícia de Segu-
rança Pública — passa à situação de «adido ao quadro», nos 
termos dos artigos 13.º e 16.º da Lei n.º 14/2018, 45.º e 46.º 
do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, na redacção da 
Ordem Executiva n.º 98/2019, e 44.º, alínea 4), da Lei 
n.º 13/2021, Estatuto dos agentes das Forças e Serviços de 
Segurança, vigente, a partir de 8 de Fevereiro de 2022.

–––––––

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Abril de 
2022. — O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.
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懲 教 管 理 局

批 示 摘 錄

12/2015

23/2017

14/2016

430

a

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

c 12/2015

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Extractos de despachos

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

Ip Kam Kei, candidato classificado em 1.º lugar no concurso 
de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, a que se refere a 
lista classificativa final inserta no Boletim Oficial da RAEM 
n.º 46/2021, II Série, de 17 de Novembro — contratado em 
regime de contrato administrativo de provimento, pelo pe-
ríodo experimental de seis meses, como técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, área da engenharia 
electromecânica, nos termos do artigo 37.º do Regulamento 
Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 23/2017, conjugado com os artigos 3.º, n.º 2, 
4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Abril 
de 2022.

Por despacho do chefe da Divisão de Recursos Humanos, 
de 23 de Fevereiro de 2022:

Lam Fok Ha, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão — autori-
zada a recondução da nomeação provisória, pelo período de 
um ano, nos termos dos artigos 20.º, n.º 1, alínea a), e 22.º, n.os 1 
e 2, do ETAPM, vigente, a partir de 14 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 8 de Abril de 2022. 
— Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

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

Leung Miu Har, auxiliar, 9.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços, 
— caducou o contrato administrativo de provimento sem 
termo, por ter atingido o limite de idade, desde 6 de Abril 
de 2022, tendo cessado as suas funções desde a mesma data, 
nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, 
vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei 
n.º 12/2015.

Por despacho da signatária, de 13 de Janeiro de 2022:

Lam Kam Fong, auxiliar, 8.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, destes Serviços, 
— caducou o contrato administrativo de provimento sem 
termo por ter atingido o limite de idade, desde 4 de Abril 
de 2022, tendo cessado as suas funções desde a mesma data, 
nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do ETAPM, 
vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º da Lei 
n.º 12/2015.
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c 12/2015

–––––––

 

治 安 警 察 局 福 利 會

聲 明 書

摘要

2/2018

/

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

Tong Fok U, operário qualificado, 9.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou o contrato administrativo de provimen-
to sem termo, por ter atingido o limite de idade, desde 10 de 
Abril de 2022, tendo cessado as suas funções desde a mes-
ma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, do 
ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 15.º 
da Lei n.º 12/2015.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 11 de Abril de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

OBRA SOCIAL DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Declaração

Extrato

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

二零二二年財政年度第壹次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classificação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能分類

Func.

經濟

Económica

712001

Obra Social da Polícia de Segurança Pública

5-02-0 41-02-04-00-00

Material de educação, cultura e recreio

$ 700,000.00

5-02-0 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis

$ 700,000.00

Total 

$ 700,000.00 $ 700,000.00

Referente à autorização:

31/03/2022 

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Segurança, de 31/03/2022

–––––––

Obra Social da Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Abril 
de 2022. — O Presidente do Conselho Administrativo, Ng 
Kam Wa.

福
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教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

2/2021 12/2015

260

2/2021 12/2015

12/2010

2/2021

12/2015
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 21 de Julho de 2021:

Choi Son Ieng — contratada em regime de contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração, pelo período de 
três anos, pelo período experimental de seis meses, como 
adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, (área de apoio 
técnico-administrativo geral), índice 260, nestes Serviços, 
nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 5.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho 
nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 28 de Março de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 11 de Janeiro de 2022:

Ieong Man I, adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, contra-
tada por contrato administrativo de provimento sem termo, 
da Direcção dos Serviços Correccionais — mudada para 
desempenhar funções nestes Serviços, na mesma categoria e 
escalão, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 16 de Março de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 9 de Março de 2022:

Ieong Ut Meng, docente dos ensinos infantil e primário de nível 
1 (infantil), 2.º escalão, índice 455, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, destes Serviços — alterado para 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
pelo período de três anos, nos termos do mapa IV anexo 
à Lei n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e Au-
xiliares de Ensino das Escolas Oficiais do Ensino Não Supe-
rior» e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e do artigo 7.º, n.os 3, 4 e 6, da Lei 
n.º 4/2021 «Alteração ao “Estatuto do Pessoal Docente da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 de 
Novembro», a partir de 1 de Janeiro de 2022.

Por despachos do chefe do Departamento de Administra-
ção destes Serviços, de 9 de Março de 2022:

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

Chan Mei Lou, Lai Hei e Lam Ka Seng Cristiano, para téc-
nicos superiores de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 
2 de Fevereiro de 2022;
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Chan Weng Hou e Lao Keng Chong, para técnicos de 1.ª 
classe, 2.º escalão, índice 420, a partir de 4 de Fevereiro de 
2022;

Lo Ka Wai, para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, ín-
dice 430, a partir de 20 de Fevereiro de 2022;

Chan Lai Wa e Leong Lai Hong, para auxiliares, 3.º escalão, 
índice 130, a partir de 5 de Fevereiro de 2022 e de 9 de Fevereiro 
de 2022, respectivamente;

Li Dan, para auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a partir de 2 de 
Fevereiro de 2022.

Por despachos da subdirectora destes Serviços, de 21 de 
Março de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, para o exercício das funções abaixo 
indicadas, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das Carreiras dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 
2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela 
Lei n.º 2/2021:

Ng Vai Hong, como técnico superior assessor principal, 4.º 
escalão, índice 735, a partir de 2 de Abril de 2022;

Sou Sio Hong, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a partir 
de 24 de Abril de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 
administrativos de provimento de longa duração, pelo perí-
odo de três anos, para o exercício das funções abaixo indi-
cadas, nestes Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo II, e 
dos artigos 5.º, n.os 1, alínea 2), 2, e 12.º da Lei n.º 2/2021, e 
dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Wong Hong Hong, como assistente técnica administrativa 
especialista, 1.º escalão, índice 305, a partir de 24 de Abril de 
2022;

Chan Kin San, como assistente técnica administrativa prin-
cipal, 2.º escalão, índice 275, a partir de 9 de Abril de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contratos 
administrativos de provimento, pelo período de um ano, para 
o exercício das funções abaixo indicadas, nestes Serviços, nos 
termos dos mapas 2 e 7 do anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Públicos», 
alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º e 6.º 
da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Leong Weng U, como técnica superior de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, índice 430, a partir de 18 de Abril de 2022;

Lin Mui, como intérprete-tradutora de 2.ª classe, 1.º escalão, 
índice 440, a partir de 18 de Abril de 2022;

Lam Un Fong, como técnica de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
400, a partir de 3 de Abril de 2022;
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Pun Kin Ip e Vong Man Si, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 260, a partir de 18 de Abril de 2022 e 
de 27 de Abril de 2022, respectivamente;

Lam Un I, como auxiliar, 2.º escalão, índice 120, a partir de 
24 de Abril de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de seis 
meses, para o exercício das funções abaixo indicadas, nestes 
Serviços, nos termos do mapa 2 do anexo I da Lei n.º 14/2009 
«Regime das Carreiras dos Trabalhadores dos Serviços Pú-
blicos», alterada pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e dos artigos 4.º 
e 6.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», alterada pela Lei n.º 2/2021:

Pun Kin Wa, como operário qualificado, 1.º escalão, índice 
150, a partir de 19 de Abril de 2022;

Ngai Pek Fan, como auxiliar, 1.º escalão, índice 110, a partir 
de 6 de Abril de 2022.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Vong Iok Lin, docente 
dos ensinos infantil e primário de nível 2 (infantil), 11.º esca-
lão, em regime de contrato administrativo de provimento sem 
termo, nestes Serviços, cessou as suas funções, por ter atingido 
o limite máximo de idade para o exercício de funções públicas, 
nos termos do artigo 44.º do «Estatuto dos Trabalhadores da 
Administração Pública de Macau», vigente, a partir de 21 de 
Março de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Ho Weng Wa, do-
cente do ensino infantil e primário de nível 1 (infantil), 11.º 
escalão, de nomeação definitiva, nestes Serviços, cessou, auto-
maticamente, a comissão de serviço de inspectora escolar, por 
lhe ter concedida licença sem vencimento de curta duração, a 
partir de 19 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 12 de Abril de 2022. — O Director dos Ser-
viços, Kong Chi Meng.

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

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

Kuan Mei Kun — contratada por contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período experimental de seis meses, como técni-
ca superior de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 430, neste Instituto, 
nos termos dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alte-
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rada pela Lei n.º 2/2021, 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 183/2019, a partir de 4 de Abril de 2022.

Mak Sin Tong e Van Pak Hou — contratados por contratos 
administrativos de provimento sem termo, pelo período 
experimental de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, neste Instituto, nos termos 
dos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, 12.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, e n.º 1 da Ordem Executiva 
n.º 183/2019, a partir de 8 de Abril de 2022.

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 18 de Março de 2022:

Cheang Koc Leong, técnico superior assessor principal, 3.º es-
calão, do quadro do pessoal deste Instituto — prorrogada a 
sua requisição, pelo período de um ano, para desempenhar 
funções no Gabinete do Procurador, nos termos do artigo 
34.º do ETAPM, em vigor, a partir de 4 de Maio de 2022.

Por despachos da signatária, de 30 de Março de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por averba-
mento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de 
provimento progredindo para escalão imediato, neste Ins-
tituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015 e 13.º da 
Lei n.º 14/2009, a partir das datas indicadas:

A partir de 1 de Abril de 2022:

Lam Kit Teng, para adjunta-técnica especialista, 2.º escalão, 
índice 415;

Lam Kin Seng, António Ao, Tam Pek Wan, Sou Hong San 
e Lei Mei Iok, para adjuntos-técnicos principais, 2.º escalão, 
índice 365.

A partir de 22 de Abril de 2022:

Isabel Zeferino de Souza, para técnica superior assessora, 2.º 
escalão, índice 625;

Lei Teng Ian, para técnica principal, 2.º escalão, índice 470;

Loi Si Wai, Ieong Hio Tong e Wong Sut Man, para técnicas 
de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 420;

Iu Iok Ha, para assistente técnica administrativa de 1.ª clas-
se, 2.º escalão, índice 240.

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

Chan Iek Chi, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, neste 
Instituto, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo (período experimental) — autorizada a 
continuar a exercer funções, neste Instituto, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nos ter-
mos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Março 
de 2022.

–––––––

Instituto Cultural, aos 12 de Abril de 2022. — A Presidente 
do Instituto, Leong Wai Man.
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INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os 
Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2022:

O seguinte pessoal deste Instituto — alterados os respectivos 
contratos administrativos de provimento para contratos ad-
ministrativos de provimento de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei 
n.º 12/2015, a partir das datas a seguir indicadas:

Sit Man Fai, como auxiliar, 2.º escalão, a partir de 11 de Fe-
vereiro de 2022;

Iong Kai Leong, como técnico superior de 1.ª classe, 1.º esca-
lão, a partir de 16 de Fevereiro de 2022;

Zhao Yeling, como auxiliar, 2.º escalão, a partir de 2 de Março 
de 2022;

Cheok Sin Leng, como auxiliar, 2.º escalão, a partir de 23 de 
Março de 2022.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 12 de Abril de 2022. — O Presi-
dente do Instituto, Pun Weng Kun.

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despacho do director dos Serviços, de 26 de Novem-
bro de 2021:

Hau Peng San — rescindido, a seu pedido, o contrato admi-
nistrativo de provimento sem termo, como adjunto-técnico 
especialista principal, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir 
de 1 de Março de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 10 de Dezem-
bro de 2021:

Cheong Fong Teng e Cheong In Teng, enfermeiros de grau I, 3.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à categoria de enfer-
meiro de grau I, 4.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei 
n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o 
artigo 12.º, n.º 2, da Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos 
a partir de 1 de Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, 
n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

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

Leung Ka Mei e Lam Lai Fan, enfermeiros de grau I, 2.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de pro-
vimento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos contratos com referência à categoria de 
enfermeiro de grau I, 3.º escalão, nos termos do artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado 
com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos re-
troactivos a partir de 28 de Agosto de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, 
de 11 de Outubro.

Lou Pui I, Cheong Iok Kun, Cheang Hio Cheng, Lu Jingrong, 
Fong Ka Ieng, Ng Nga Lon, Lo I Teng, Kuok Chi Kio, Lo 
Cheng Wa e Leong Man Wai, enfermeiros de grau I, 1.º esca-
lão, contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de enfermeiro de 
grau I, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, 
n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 5 
de Agosto de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Tong Weng San, Wong Ka Man, Sam Pui Ian e Mok Ka Chon, 
enfermeiros de grau I, 1.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência à 
categoria de enfermeiro de grau I, 2.º escalão, nos termos do 
artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, con-
jugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 18/2009, com efeitos 
retroactivos a partir de 8 de Outubro de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento Ad-
ministrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de 
Outubro.

Cheang Man Wai, Kong Si Lei, Lam Hio Sao, Tam Ka Kei, Wu 
Ho Ian e Choi Ka Kei, enfermeiros de grau I, 1.º escalão, 
contratados por contratos administrativos de provimento, 
destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
dos contratos com referência à categoria de enfermeiro de 
grau I, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 1, 
da Lei n.º 18/2009, com efeitos retroactivos a partir de 11 de 
Novembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Si Tou Hio Man, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
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nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2, da Lei 
n.º 18/2009, a partir de 13 de Dezembro de 2021.

Wu Weng Ian, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2 , da Lei 
n.º 18/2009, a partir de 12 de Dezembro de 2021.

Lou Sao Kam, enfermeiro de grau I, 3.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, destes Serviços 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 4.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 2 , da Lei 
n.º 18/2009, a partir de 23 de Dezembro de 2021.

Lei Weng Si, enfermeiro de grau I, 1.º escalão, contratado por 
contrato administrativo de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com 
referência à categoria de enfermeiro de grau I, 2.º escalão, 
nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, conjugado com o artigo 12.º, n.º 1, da Lei 
n.º 18/2009, a partir de 11 de Dezembro de 2021.

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

Leong Miu I e Lei Wai Nga — contratados por contratos admi-
nistrativos de provimento de longa duração, pelo perío do 
experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, 
e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 24 de Janeiro de 2022.

Kou Sin Ang — contratado por contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, por um período experimental de seis 
meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nos 
termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 24 
de Janeiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 22 de Dezem-
bro de 2021: 

Lam Ka Hong — exonerado, a seu pedido, do quadro do pes-
soal destes Serviços, como médico geral, 5.º escalão, de no-
meação definitiva, a partir de 1 de Março de 2022.

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

Ho Choi Lin e Wu Wai Meng, técnicos de diagnóstico e tera-
pêutica assessores, 3.º escalão, contratados por contratos 
administrativos de provimento, destes Serviços — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com referência 
à categoria de técnico diagnóstico e terapêutica assessor, 4.º 
escalão, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º da Lei n.º 7/2010, conjugados 
com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009, alterada 



N.º 16 — 20-4-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8055

57/99/M

a

2/2021 12/2015

7/2010 2/2021 14/2009

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010

57/99/M

a

2/2021 12/2015

9/2010

57/99/M

a

12/2015

頴

2 / 2 0 21

12/2015

2/2021 12/2015

pela Lei n.º 2/2021, com efeitos retroactivos a partir de 16 de 
Setembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Ng Pak Leng, técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º 
escalão, contratado por contrato administrativo de provimen-
to, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 
3.ª do contrato com referência à categoria de técnico de diag-
nóstico e terapêutica principal, 2.º escalão, nos termos dos 
artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, e 8.º 
da Lei n.º 7/2010, conjugados com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 2), 
da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, com efeitos 
retroactivos a partir de 26 de Junho de 2021, ao abrigo do 
artigo 118.º, n.º 2, alínea a), do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 
11 de Outubro.

Chan Iao Meng, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, con-
tratado por contrato administrativo de provimento, destes 
Serviços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato com referência à categoria de auxiliar de serviços ge-
rais, 2.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir 
de 22 de Julho de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alí-
nea a), do Código do Procedimento Administrativo, aprova-
do pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Iao Wai Fong, auxiliar de serviços gerais, 1.º escalão, contrata-
do por contrato administrativo de provimento, destes Servi-
ços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de auxiliar de serviços gerais, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 7.º, n.º 1, alínea 
1), da Lei n.º 9/2010, com efeitos retroactivos a partir de 3 de 
Novembro de 2021, ao abrigo do artigo 118.º, n.º 2, alínea a), 
do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despacho do director dos Serviços, de 6 de Janeiro de 
2022:

Cheang Weng Ian — cessou as funções de técnico de 2.ª classe, 
1.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, n.º 5, da Lei 
n.º 12/2015, vigente, a partir de 20 de Março de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Janeiro 
de 2022:

Vong Ieng Kit e Lam Man Io — contratados por contratos ad-
ministrativos de provimento de longa duração, pelo período 
experimental de seis meses, como adjuntos-técnicos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, 
e 6.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 7 de Fevereiro de 2022.

Kuan Ka Man — contratado por contrato administrativo de 
provimento sem termo, por um período experimental de seis 
meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nos 
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 $431.00

termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 2, alínea 2), da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 7 de 
Fevereiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 17 de Janeiro 
de 2022:

Tam Wai Fong, técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, destes Ser-
viços — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do contrato 
com referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
3 de Fevereiro de 2022.

Si Chin Hong, Wong Si Chit, Che Ka I e Lam Ka Man, téc-
nicos superiores de 2.ª classe, 1.º escalão, contratados por 
contratos administrativos de provimento, destes Serviços — 
alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos contratos com 
referência à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º 
escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 13.º, n.º 1, alínea 
2), da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
de 17 de Fevereiro de 2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 19 de Janeiro 
de 2022:

Kan Chon Man — cessou as funções de interno do internato 
complementar, em regime de contrato administrativo de 
provimento sem termo, nestes Serviços, nos termos do ar-
tigo 12.º, n.º 1, alínea 3), da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir 
de 1 de Março de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 14 de Fevereiro 
de 2022:

Wong Choi Hong — contratado por contrato administrativo de 
provimento de longa duração, pelo período experimental de 
seis meses, como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, 
nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 5.º, n.º 1, e 6.º, n.º 2, alínea 1), 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 7 
de Março de 2022.

Leong Si Man — contratado por contrato administrativo de 
provi mento, pelo período experimental de seis meses, como 
técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, nos termos dos artigos 3.º, n.º 2, 
e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a 
partir de 7 de Março de 2022.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cui-
dados de Saúde Comunitários, de 17 de Março de 2022:

Autorizada a alteração da denominação da Sucursal da Clínica 
de Medicina Chinesa da Associação de Beneficência Tung 
Sin Tong Wa Bao (Taipa) para Policlínica de Medicina Tra-
dicional Chinesa da Associação de Beneficência de Tung Sin 
Tong na Taipa (Plaza Grande China), alvará n.º AL-0420, 
com o local de funcionamento na Avenida Dr. Sun Yat Sen 
(Taipa), n.º 520, Plaza Grande China (Green Lake Court, 
Jade Lake Court) B2, Taipa, Macau.

(Custo desta publicação $ 431,00)
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藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄
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 $465.00

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Choi Kai Chon, ad-
junto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, cessou as suas funções nestes 
Serviços, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a par-
tir de 30 de Março de 2022, data em que iniciou funções na 
Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau.

— Para os devidos efeitos se declara que Po Yee Wah, au-
xiliar de serviços gerais, 8.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, res-
cindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do 
artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com 
o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 6 de Mar-
ço de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Kuan Mei Hang, 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 6.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nestes Ser-
viços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos 
termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, con-
jugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 21 de Março de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Chu Soi Kun, au-
xiliar de serviços gerais, 7.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento sem termo, nestes Serviços, 
rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos 
do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado 
com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de 
Março de 2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 11 de Abril de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Extractos de despachos

Por despacho do vice-presidente do Instituto, de 11 de 
Abril de 2022:

A pedido da Farmácia «Kai Lin», alvará n.º 54, com o local de 
funcionamento na Rua de Coelho do Amaral, n.º 79, r/c com 
sobreloja, Macau, de acordo com o disposto na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de Ju-
lho, declaro caducada a autorização concedida à Farmácia 
«Kai Lin», para o comércio de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas, compreendidos nas Tabelas I a IV referidas 
no n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 34/99/M, de 19 de 
Julho.

(Custo desta publicação $ 465,00)
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澳 門 旅 遊 學 院

批 示 摘 錄
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Por despachos do presidente do Instituto, de 12 de Abril 
de 2022:

Autorizadas as alterações físicas nas instalações da Firma de 
Importação, Exportação e Venda por Grosso de Produtos 
Farmacêuticos «Agência Comercial Fu Veng Hong» alvará 
n.º 207, para a Praceta de Venceslau de Morais, n.º 120, Edi-
fício Industrial Veng Kin, 4.º andar F, Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

Conforme o pedido do portador da titularidade, Kuok Tai 
Farmacêuticos Limitada, é cancelado o alvará n.º 303 da 
Farmácia «Qualipharm VI», com o local de funcionamento 
registado na Avenida de D. João IV, n.º 36, Edifício Kam 
Loi, r/c «G», Macau.

(Custo desta publicação $ 363,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 12 de Abril de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi 
Peng Cheong.

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Extractos de despachos

 Por despachos da presidente do Instituto, de 29 de Março 
de 2022: 

Leong Ka Fai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, contra-
tado por contrato administrativo de provimento, deste Ins-
tituto — renovado o referido contrato, pelo período de dois 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato progredindo para adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, nos termos do artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei 
n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 11 de Maio de 2022.

Lam Wai Meng, técnico de 1.ª classe, 1.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para técnico de 1.ª classe, 2.º escalão, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 6 de 
Maio de 2022.

Lai Kam Tong, operário qualificado, 4.º escalão, contratado 
por contrato administrativo de provimento, deste Instituto 
— alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato 
progredindo para operário qualificado, 5.º escalão, nos ter-
mos do artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
alterada pelas Lei n.º 4/2017 e Lei n.º 2/2021, a partir de 14 
de Maio de 2022.

–––––––

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 7 de Abril de 
2022. — A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina Luíza do 
Rosário Sá Coimbra.
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環 境 保 護 局

批 示 摘 錄
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE SOLOS E 

CONSTRUÇÃO URBANA

Extracto de despacho

Por despacho do então director, substituto, da Direcção 
dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes, de 
9 de Março de 2022:

Chio Chon Kit — rescindido, a seu pedido, o contrato adminis-
trativo de provimento como técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, nestes Serviços, a partir de 4 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Solos e Construção Urbana, aos 12 
de Abril de 2022. — O Director dos Serviços, Lai Weng Leong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extracto de despacho

Por despachos do signatário, de 12 de Abril de 2022:

Leong Chak Mou, Tong Ka Meng e Wong Wai Pang — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos ad-
ministrativos de provimento com referência à categoria de 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 485, nestes 
Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir da 
data da publicação do presente extracto do despacho no Bo-
letim Oficial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 12 de Abril de 
2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extracto de despacho

Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 8 de Abril de 2022:

Choi Hok Seng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com re-
ferência à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º 
escalão, índice 485, nestes Serviços, nos termos da alínea 
2) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, e do n.º 1 
do artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, 
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430

–––––––

 

republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a par-
tir da data da publica ção deste despacho no Boletim Oficial 
da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 11 de 
Abril de 2022. — O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 22 de Março de 2022:

Kuan Kuong Chun — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do contrato administrativo de provimento sem termo com 
referência à categoria de adjunto-técnico principal, 2.º 
escalão, índice 365, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com 
o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Março de 
2022.

Loi Iat Kei — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do con-
trato administrativo de provimento de longa duração com 
referência à categoria de topógrafo especialista, 2.º escalão, 
índice 435, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 18 de Março de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartografia e Cadastro, aos 8 de 
Abril de 2022. — O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extracto de despacho

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 25 de Fevereiro de 2022:

Kan Chi Pan e Choi Cheng Cheng — contratados em regime 
de contrato administrativo de provimento, pelo período 
experimental de seis meses, como técnicos superiores de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 430, nestes Serviços, nos termos 
dos artigos 3.º, n.º 2, 4.º, n.º 1, e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», a 
partir de 11 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 11 
de Abril de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, referente aos apoios financeiros concedidos às particulares 
e às instituições particulares, vêm os SAFP publicar a listagem 
de apoio concedido à entidade no 1.º trimestre do ano de 2022:

行 政 公 職 局

名 單

54/GM/97

受資助實體

Entidade beneficiária

給予財政 

資助日期

Data da 

atribuição 

do apoio

資助金額

Montante 

subsidiado

目的

Finalidade

Organização das Nações Unidas

21/01/2022 $ 1,300,471.82

JPO

Pagamento sobre o apoio financeiro ao pessoal 

da Direcção dos Serviços de Turismo para par-

ticipar no início do Programa Junior Professio-

nal Officer (JPO) das Nações Unidas.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 7 de Abril de 2022.

A Subdirectora dos Serviços, Joana Maria Noronha.

(Custo desta publicação $ 1 337,00)

 

 $1,337.00

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/187320

[220]  Data de pedido : 2021/09/02

[730]  Requerente : NOVARTIS AG

  Endereço : CH-4002 Basel, Suiça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para a medicina; substâncias 

dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; 

produtos para a destruição de animais nocivos; fungi-

cidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/187950

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

[730]  Requerente : Spindrift Beverage Co., Inc.

  Endereço : 55 Chapel St, Suite 401, Newton, Mas-

sachusetts 02458, Estados Unidos

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para o fabrico de bebidas, no-

meadamente bebidas destiladas para fabricar bebidas 

alcoólicas, sem ser cerveja; bebida alcoólica produzida 

a partir de uma base de malte fermentado com sabores 

naturais; refrigerantes de malte [bebidas alcoólicas]; 

bebidas alcoólicas, nomeadamente, bebidas espiri-

tuosas destiladas; bebidas alcoólicas, nomeadamente, 

bebidas de malte aromatizadas sob a forma de águas 

gaseificadas alcoólicas; águas gaseificadas com álcool 

[hard seltzer]; limonada com álcool [hard lemonade]; 

bebidas alcoólicas, nomeadamente, refrigerantes de 

malte; digestivos [bebidas alcoólicas]; aperitivos e lico-

res [bebidas alcoólicas]; vinhos e vinhos espumantes; 

bebidas alcoólicas à base de chá; bebidas alcoólicas à 

base de café; bebidas alcoólicas de fruta; bebidas alco-

ólicas contendo frutas; bebidas energéticas com álcool; 

sidra de maçã com álcool; licor; mistura de bebidas 

alcoólicas, excepto cerveja; bebidas alcoólicas pré-

-misturadas sem ser à base de cerveja; bebidas alco-

ólicas gaseificadas, excepto cerveja; uísque; rum; gin; 

conhaque, vodka; aguardente; champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/03/19  Estados Unidos 

da América N.º 90/590,963

[210]  N.º : N/187984

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

[730]  Requerente : De Beers Jewellers 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 : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/27  Reino Unido

N.º UK00003633359

[210]  N.º : N/188634

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : USA Pro IP Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East, Shirebrook, 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[210]  N.º : N/187985

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

[730]  Requerente : De Beers Jewellers 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/188633

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : USA Pro IP Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East, Shirebrook, 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/27  Reino Unido

N.º UK00003633359

[210]  N.º : N/188635

[220]  Data de pedido : 2021/09/30

[730]  Requerente : USA Pro IP Limited

  Endereço : Unit A, Brook Park East, Shirebrook, 

NG20 8RY United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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lazer e robes; roupas de lazer; vestuário para homem, 

senhora e criança, nomeadamente, suéteres, pulôve-

res com capuz, ponchos, mitenes; camisolas; pijamas; 

cuecas; calças; parkas; ponchos; pulôveres; robes; ma-

cacões; sandálias e sapatos de praia; sarongues; lenços 

de cabeça ou pescoço; xales; camisas, camisas para 

recém-nascidos, bebés, crianças pequenas e crianças, 

calções; chinelos; blusas; calças de fato de treino; ca-

misetas; tops como vestuário; cobertores vestíveis sob 

a forma de cobertores com mangas; faixas para vestir; 

camisolas com capuz e cardigans com fecho de correr; 

máscaras para dormir; chinelas; faixas para a cabeça 

(vestuário); cafetãs.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/710,953

[210]  N.º : N/190012

[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 : 26

[511]  Produtos : Elásticos para o cabelo.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/710,953

[210]  N.º : N/190137

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : ARUZE GAMING AMERICA, 

Inc.

  Endereço : 955 Grier Drive, Suite A, Las Vegas, 

Nevada 89119, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos electrónicos, nome-

adamente, dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; 

máquinas de jogos de azar; máquinas de jogos de ca-

sino reconfiguráveis e software de jogos operacionais 

vendido a unidade; Slot machines.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/27  Reino Unido

N.º UK00003633359

[210]  N.º : N/189289

[220]  Data de pedido : 2021/10/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

1 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3

[210]  N.º : N/190011

[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 : 25

[511]  Produtos : Calças de bebé, macacões de bebé, 

cuecas de bebé, enxovais de roupa, tops para bebé; 

roupões de banho; camisolas; casacos de lã; camisas; 

vestuário para crianças e bebés, nomeadamente, cami-

solas, macacão para dormir, pijamas, macacões e peças 

de vestuário em peça única; suéteres de gola redonda; 

vestidos que também podem ser usados como toalhas, 

vestidos; chapéus, chapéus para recém-nascidos, be-

bés, crianças pequenas e crianças, chapelaria; cami-

solas com capuz, pulôveres com capuz; trajes caseiros; 

perneiras; pulôveres de manga comprida; roupas de 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190138

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : ARUZE GAMING AMERICA, 

Inc.

  Endereço : 955 Grier Drive, Suite A, Las Vegas, 

Nevada 89119, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos electrónicos, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; 

máquinas de jogos de azar; máquinas de jogos de ca-

sino reconfiguráveis e software de jogos operacionais 

vendido a unidade; Slot machines.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190139

[220]  Data de pedido : 2021/11/15

[730]  Requerente : ARUZE GAMING AMERICA, 

Inc.

  Endereço : 955 Grier Drive, Suite A, Las Vegas, 

Nevada 89119, EUA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos electrónicos, nome-

adamente, dispositivos que aceitam apostas; máquinas 

de jogos que geram ou exibem resultados de apostas; 

máquinas de jogos de azar; máquinas de jogos de ca-

sino reconfiguráveis e software de jogos operacionais 

vendido a unidade; Slot machines.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190594

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

[730]  Requerente : High Schoolers, LLC

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

York 10019 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ficheiros de música, arte digital e vi-

deoclipes descarregáveis autenticados por “tokens” 

não fungíveis (NFTs); materiais digitais, especifica-

mente imagens de arte digital, ficheiros de música e de 

videoclipes autenticados por “tokens” não fungíveis 

(NFTs).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/087,900

[210]  N.º : N/190706

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

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : bebidas desportivas enriquecidas com 

proteínas; bebidas sem álcool, bebidas energéticas, be-

bidas isotónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190709

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

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau em pó; açúcar; arroz; tapioca; 

confeitaria; sal; molhos (condimentos); especiarias; 

sanduíches; molhos para salada; adoçantes naturais; 

glúten de trigo seco; glúten preparado para alimenta-

ção; molho de tomate; produtos de cacau; ingredientes 

à base de cacau para produtos de confeitaria; pastela-

ria de chocolate; produtos de confeitaria de chocolate; 

produtos à base de chocolate; farinha; preparação de 

cereais; amido para uso alimentar; cacau; produtos de 

cacau; chocolate; glicose para uso alimentar; glicose 

em pó para uso alimentar; xaropes de glicose para 

uso alimentar; rebuçados de goma; pastilhas elásticas; 
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goma de guar para uso culinário; grãos processados, 

amidos e produtos feitos a partir dos mesmos; prepa-

rações para panificação e leveduras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190711

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

[730]  Requerente : Cargill, Incorporated

  Endereço : 15407 McGinty Road West, Wayzata, 

Minnesota 55391, E.U.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisa científica e industrial; pro-

gramação de computadores; controlo de qualidade; 

fornecimento de acesso temporário a software não 

descarregável on-line; serviços de assistência técnica a 

software informático; serviços de assistência técnica e 

manutenção de software informático; fornecimento de 

serviços de apoio on-line a utilizadores de programas 

de computador; fornecimento de informações cientí-

ficas, nomeadamente, aconselhamento em relação à 

redução das emissões de carbono na cadeia de abaste-

cimento; fornecimento de aconselhamento científico 

ambiental para a protecção ambiental através do res-

peito das normas e éticas de fabricação; serviços de 

integração, instalação e implementação de software 

informático; serviços de assistência técnica, nomea-

damente, resolução de problemas de software infor-

mático e diagnóstico de problemas de hardware infor-

mático; serviços de apoio às tecnologias informáticas, 

nomeadamente serviços de assistência (help desk); 

software como serviço [SaaS]; plataforma como um 

serviço [PaaS]; pesquisa na criação de gado; serviços 

de engenheiros e cientistas que realizam avaliações, 

estimativas, pesquisas e relatórios nos domínios cien-

tíficos e tecnológicos, incluindo consultoria tecnológi-

ca; computação em nuvem; consultadoria na área de 

software de computador; design de software; consulta-

doria em tecnologia informática; desenvolvimento de 

plataformas para computadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191049

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

[730]  Requerente : Unisys Corporation

  Endereço : Mailstop 2NW, 801 Lakeview Drive, 

Suite 100, Blue Bell, Pennsylvania, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultadoria para gestão de negócios 

comerciais; consultoria de negócios comerciais e ser-

viços de planeamento estratégico empresarial para a 

gestão da informação e de tecnologias de informação.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/06/02  Estados Unidos 

da América N.º 90/751,137

[210]  N.º : N/191050

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

[730]  Requerente : Unisys Corporation

  Endereço : Mailstop 2NW, 801 Lakeview Drive, 

Suite 100, Blue Bell, Pennsylvania, United States of 

America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de uso temporário a apli-

cações de software informático online não descarregá-

vel para a gestão, monitorização, optimização, organi-

zação, rastreio, segurança e resolução de problemas de 

mensagens, texto, imagens, ficheiros, conteúdo áudio, 

vídeo e audiovisual e outros dados para facilitar a 

comunicação entre dois ou vários utilizadores através 

de redes informáticas, redes de comunicação e a rede 

global de informação; fornecimento de uso temporário 

a aplicações de software informático online não des-

carregável para uso como interface de programação 

de aplicações (API) para software de comunicação 

que facilitam chamadas de comunicações de voz sobre 

protocolo Internet [VoIP], para chamadas telefónicas, 

videochamadas, mensagens de texto, mensagens ins-

tantâneas e para serviços de redes sociais em linha; 

serviços técnicos de suporte informático, nomeada-
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informático, redes informáticas, e sistemas de software 

informático; fornecimento de serviços de software 

como serviço (SaaS) para a gestão, monitorização, 

optimização, organização, localização, segurança e re-

solução de problemas de mensagens, textos, imagens, 

ficheiros, conteúdos áudio, vídeo e audiovisual e ou-

tros dados para facilitar a comunicação entre dois ou 

vários utilizadores através de redes informáticas, redes 

de comunicação e através da rede global de informa-

ção; fornecimento de serviço de software como serviço 

(SaaS) para utilização como interface de programação 

de aplicações (API) para software de comunicações 

que facilitem chamadas de voz sobre protocolo de In-

ternet (VOIP), chamadas telefónicas, videochamadas, 

mensagens de texto, mensagens instantâneas e servi-

ços de redes sociais em linha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[300]  Prioridade : 2021/06/02  Estados Unidos 

da América N.º 90/751,137

[210]  N.º : N/191097

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, sabões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191100

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

mente serviços de help desk 24/7 para infraestruturas 

de tecnológica de informação, sistemas operativos, 

sistemas de bases de dados e aplicações web; serviços 

de gestão de tecnologia de informação para terceiros, 

nomeadamente, na gestão remota de infraestruturas 

virtuais e sistemas de computação nas nuvens, em 

redes, aplicações de software informático e serviços 

de armazenamento; serviço de suporte técnico na 

forma de monitorização de sistemas globais de redes 

informáticas; serviço de suporte técnico na forma de 

resolução de problemas de hardware e de software de 

computador; serviços de consultoria relacionada com 

a proteção de dados; análise de ameaças à segurança 

informática para proteção de dados; serviços de segu-

rança de redes informáticas; consultoria em software 

informático; consultadoria no domínio das redes e 

aplicações informáticas em nuvem; serviços informá-

ticos (tecnologias de informação), nomeadamente, 

serviços de fornecedor de hospedagem em nuvem e 

serviços de migração em nuvem; serviços de consulto-

ria relacionada com design, selecção, implementação e 

uso de sistemas de hardware e software para terceiros; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável para acesso a relatórios de 

análise empresarial e análise de dados empresariais 

no domínio das tecnologias de informação, nomea-

damente, computadores, hardware informático, redes 

informáticas e software informático; serviço de forne-

cimento de utilização temporária de software não des-

carregáveis para o desenvolvimento, implementação 

e gestão de sistemas informáticos e aplicações para 

melhorar a segurança, estabilidade e funcionamento 

de sistemas de tecnologia da informação, nomeada-

mente, computadores, hardware informático, redes in-

formáticas e sistemas de software informático; serviço 

de desenvolvimento de software personalizado para 

terceiros para utilização na análise de negócios; forne-

cimento de serviços de software como serviço (SaaS) 

prestados a pedido e através de ofertas baseadas e 

alojadas em nuvem, apresentando software para inde-

xação, pesquisa e monitorização de dados de terceiros 

a partir de qualquer aplicação, servidor, ou dispositivo 

de rede; fornecimento de serviços de software como 

serviço (SaaS) prestados a pedido e através de ofertas 

baseadas e alojadas em nuvem, apresentando aplica-

ções de software empresarial para fornecer inteligên-

cia operacional e análise empresarial para terceiros 

no campo da operação de sistemas de tecnologia da 

informação, nomeadamente, computadores, hardware 
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, sabões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191104

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191168

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços informáticos relacionados com 

a extração e recuperação de informações e dados atra-

vés de redes mundiais informáticas por meio do uso de 

modelos de inteligência artificial (AI models).

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/151,334

[210]  N.º : N/191204

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

[730]  Requerente : Omega SA (Omega AG) (Omega 

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpfli-Strasse 96 2502 Biel/

Bienne Suíça

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, sabões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191101

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, sabões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191102

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191103

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan



8070    16   2022  4  20 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, caixas para 

apresentação de relógios, estojos feitos à medida para 

artigos de relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/04  Su íça

N.º 08938/2021

[210]  N.º : N/191246

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

[730]  Requerente : Microsoft Corporation

  Endereço : One Microsof t Way, Redmond, 

Washington 98052-6399, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático de jogos descar-

regável; software informático de jogos; programas de 

software para jogos de vídeo; software informático de 

jogos para uso com computadores pessoais, consolas 

de jogos de vídeo domésticas, e consolas de jogos de 

vídeo de arcada; software de jogos de computador des-

carregavéis através de uma rede global de computador; 

meios digitais, nomeadamente, CD-ROMs pré-grava-

dos, cassetes, cartuchos, DVDs (digital video discs), 

DVDs (digital versatile discs), DVDs, e discos digitais 

de alta definição apresentando jogos de computador e 

jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/07  Jamaica

N.º 83,470

[210]  N.º : N/191248

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

[730]  Requerente : Microsoft Corporation

  Endereço : One Microsof t Way, Redmond, 

Washington 98052-6399, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático de jogos descar-

regável; software informático de jogos; programas de 

software para jogos de vídeo; software informático de 

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalharia 

e bijutaria nomeadamente anéis, brincos para ore-

lhas, botões de punho, pulseiras, berloques, broches 

[joalharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de 

gravata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos 

para jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeada-

mente cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa 

e de parede, relógios, relógios de pulso, relógios de 

pêndulo, relógios despertadores e peças e acessórios 

para os produtos atrás referidos, nomeadamente pon-

teiros, palhetas, pêndulos, tambores de relógio, caixas 

de relógios [componentes de relógios], braceletes para 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, caixas para 

apresentação de relógios, estojos feitos à medida para 

artigos de relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/04  Su íça

N.º 08943/2021

[210]  N.º : N/191205

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

[730]  Requerente : Omega SA (Omega AG) (Omega 

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpfli-Strasse 96 2502 Biel/

Bienne Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalharia 

e bijutaria nomeadamente anéis, brincos para ore-

lhas, botões de punho, pulseiras, berloques, broches 

[joalharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de 

gravata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos 

para jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeada-

mente cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa 

e de parede, relógios, relógios de pulso, relógios de 

pêndulo, relógios despertadores e peças e acessórios 

para os produtos atrás referidos, nomeadamente pon-

teiros, palhetas, pêndulos, tambores de relógio, caixas 

de relógios [componentes de relógios], braceletes para 
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jogos para uso com computadores pessoais, consolas 

de jogos de vídeo domésticas, e consolas de jogos de 

vídeo de arcada; software de jogos de computador des-

carregáveis através de uma rede global de computador; 

meios digitais, nomeadamente, CD-ROMs pré-grava-

dos, cassetes, cartuchos, DVDs (digital video discs), 

DVDs (digital versatile discs), DVDs, e discos digitais 

de alta definição apresentando jogos de computador e 

jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/07  Jamaica

N.º 83,471

[210]  N.º : N/191294

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [óptica]; armações de óculos; 

lentes de óculos; lentes de contacto; estojos para len-

tes de contacto; óculos de sol; lentes de óculos de sol; 

óculos de natação; óculos de neve; estojos de óculos; 

estojos para óculos de sol; cordões para óculos; mo-

nóculos; telescópicos; lupas; estojos para câmaras de 

vídeo; estojos para smartphones; estojos para telemó-

veis; capas para leitores de MP3; capas para computa-

dores tablet; estojos para máquinas fotográficas; esto-

jos para calculadoras de bolso; capas para leitores de 

livros electrónicos; caixas de transporte para leitores 

de música portáteis; caixas para dispositivos de nave-

gação por satélite; capas para smartphones; ímanes de-

corativos; capacetes de protecção; capacetes de esqui; 

tapetes de rato; auscultadores pessoais para utilização 

com sistemas de transmissão de som; auriculares; sa-

cos concebidos para computadores portáteis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191295

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Viaturas [carros]; bicicletas; scooters; 

motociclos; alforges concebidos para bicicletas; sacolas 

adaptadas para bicicletas; alforges concebidos para 

motociclos; capas de selim para bicicletas ou motoci-

cletas; carrinhos de bebé; cestos adaptados para bici-

cletas; coberturas para assentos de veículos; trotinetas 

[veículos]; porta-esquis para automóveis; assentos de 

segurança para crianças [para veículos]; selins de ve-

locipedes; apoios de cabeça para assentos de veículos; 

capas ajustadas para tabliers de veículos; almofadas 

de assento para os bancos dos automóveis; palas de 

sol para automóveis; assentos de veículos; coberturas 

ajustadas para veículos; barcos à vela; almofadas de 

assento para bancos de barcos; coberturas ajustadas 

para barcos e veículos marítimos; mastros de barcos à 

vela.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191297

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Diários em branco; blocos de notas; 

aparos para escrever; canetas de tinta permanente; 

canetas esferográficas; lápis; marcadores de feltro; es-

tojos de canetas; etiquetas adesivas de papel; calendá-

rios; catálogos; pastas para papéis; fotografias impres-

sas; cartazes feitos de papel; borrachas para apagar; 

caixas de cartão ou papel; diários; cartões para notas 

escritas; álbuns de fotografias; cartões de boas-festas; 

bilhetes impressos; envelopes para papel de carta; 

livros; embalagem de presentes para oferta; fitas adesi-

vas para embalagem; sacos de papel para embalagem; 

sacos de plástico para embalagem; caixas de embala-

gem de cartão.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191298

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Peles de animais; couro não traba-

lhado ou semi-trabalhado; imitações de couro; bolsas 

para cerimónia; bolsas; sacos de mão; sacos de com-

pras de couro; sacos de compras em tecido; armações 

de bolsas; sacos de praia; sacos de desporto; mochilas 

escolares; mochilas; mochilas com duas alças sobre 

rodízios; carteiras; porta-cartões de visita; estojos de 

chaves em couro; etiquetas para bagagem; caixinhas 

para artigos de toilette; porta-música; maletas para do-

cumentos; caixas em couro ou em cartão-couro [imi-

tação de couro]; estojos em couro ou em cartão-couro 

[imitação de couro]; caixas em couro para chapéus; 

malas de viagem; sacos de viagem; baús de viagem; 

sacos porta-fatos [para viagem]; sacos de sapatos para 

viagens; sacos de viagem para uma noite; sacos peque-

nos para homem; guarnições [enfeites] de couro para 

móveis; chapéus-de-chuva; capas para chapéus-de-

-chuva; chapéus-de-sol; chicotes; trelas para animais; 

estribos; acessórios para arreios; artigos de selaria; 

roupas para animais de estimação; sacos de lona; car-

teiras para cartões; porta-cartões para cartões de cré-

dito em couro; carteiras para cartões de crédito; capas 

para vestuário de viagem; cintos de ombro de couro; 

trelas de couro para animais; coleiras para animais.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191299

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Móbiles (objectos de decoração); mol-

duras para fotografias; almofadas de encosto; capas 

para vestuário; divãs; almofadas de cama; camas; col-

chões; mobiliário doméstico; mobiliário de escritório; 

objectos de arte em madeira, cera, gesso ou matérias 

plásticas; poltronas; garrafeiras; suportes para livros 

[mobiliário]; bengaleiros para guarda-chuvas; armários 

de arquivo [mobiliário]; espelhos; estores de janelas 

interiores em matérias têxteis; tabuleiros, não metáli-

cos; prateleiras para revistas; pedestais para vasos de 

flores; cadeiras.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191300

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

[730]  Requerente : Consitex S.a.

  Endereço : Via Ligornetto, 13, 6855 Stabio, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para uso têxtil; tecidos de 

fibras mistas; tecidos para mobiliário e estofos; bro-

cados; tecidos de algodão; tecido de damasco; tecido 

de lã; tecido de feltro; tecidos adesivos para aplicação 

por calor; tecidos para mobiliário; tecidos de linho; 

tecidos de seda; tecidos em malha; tecidos de fibra de 

vidro para uso têxtil; tecidos sem costura; tecidos para 

calçado; roupa de uso doméstico; etiquetas feitas de 

materiais têxteis; lenços de bolso em matérias têxteis; 

têxteis para utilização no fabrico de forros para calça-

do; revestimentos em tecido e em plástico para mobi-

liário não adaptados; cortinas em têxtil; cortinas para 

duche; etiquetas em matérias têxteis para afixação em 

vestuário; estandartes [bandeiras] em materiais têxteis 

ou em plástico; roupa de cama; roupa de banho, excep-

to vestuário; roupa de mesa de tecido; toalhas de mesa 

em matérias têxteis; toalhas de mesa de tecido; esteiras 
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de mesa em matérias têxteis; guardanapos em tecido; 

mantas de viagem; cobertores de cama; cobertores 

para animais domésticos; cobertores para uso no exte-

rior; cobertores para sofás; cobertores para bebés; fro-

nhas de almofada; coberturas de colchões; capas para 

almofadas; travesseiros; sacos-cama; colchas de cama; 

toalhas feitas em materiais têxteis; toalhas de praia; 

lenços desmaquilhantes [tecido]; telas para tapeçaria 

ou bordados; mosquiteiros; lençóis feitos em materiais 

têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/06/18  Su íç a

N.º 09745/2021

[210]  N.º : N/191373

[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 : 9

[511]  Produtos : Hardware informático e software 

descarregável para facilitar e administrar transações 

de pagamento, transações bancárias e serviços de car-

tões de pagamento; hardware informático e software 

descarregável para processamento eletrónico e trans-

missão de dados de pagamento de faturas; hardware 

informático e software descarregável para serviços de 

desembolso de dinheiro, serviços de caixas automá-

ticas, autenticação de transações, encaminhamento, 

serviços de autorização e liquidação, deteção e contro-

lo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de 

encriptação; aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e elétricos, nomeadamente aparelhos para gra-

vação, transmissão e reprodução de dados, incluindo 

som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos 

para rastreio, gestão e análise de contas financeiras 

através de uma rede informática global; hardware in-

formático e software descarregável, nomeadamente 

para o desenvolvimento, manutenção e utilização de 

redes informáticas locais e de vasta área; sistemas de 

leitura de cartões de memória e sistemas de leitura 

de dados em memórias, nomeadamente memórias de 

circuitos integrados e memórias de cartões bancários; 

publicações eletrónicas descarregáveis; aparelhos de 

impressão para sistemas de processamento de dados 

e sistemas de transações financeiras; codificadores e 

descodificadores; modems; hardware informático e 

software descarregável para facilitar transações de 

pagamento por meios eletrónicos através de redes 

sem fios, redes informáticas globais e/ou dispositivos 

de telecomunicações móveis; hardware informático 

e software descarregável para a criação de chaves de 

encriptação, certificados digitais e assinaturas digitais; 

software descarregável para armazenamento seguro 

de dados e recuperação e transmissão de informações 

confidenciais de clientes utilizado por indivíduos, 

instituições bancárias e financeiras; hardware infor-

mático e software descarregável que facilita a identi-

ficação e autenticação de dispositivos de comunicação 

de campo próximo (nfc) e dispositivos de identificação 

por radiofrequência (rfid); software informático des-

carregável que inclui uma carteira digital para aceder 

a cupões, vouchers, códigos de vouchers e descontos 

em retalhistas e para obter fidelização ou recompensas 

monetárias; software informático descarregável que 

inclui uma carteira digital que permite aos utilizado-

res aceder a informações de comparação de preços, 

revisões de produtos, ligações aos websites de retalho 

de outros, e informações sobre descontos; aplicação 

informática para utilização em ligação com terminais 

de pagamento sem contacto com o objetivo de permitir 

aos comerciantes aceitar transações comerciais móveis 

sem contacto, apresentação sem contacto de creden-

ciais de fidelidade, e resgate sem contacto de cupões, 

reduções, descontos, vales e ofertas especiais; software 

informático descarregável para gestão e verificação de 

transações em moeda criptográfica utilizando tecno-

logia blockchain; software informático descarregável 

para gerar chaves criptográficas para receber e gastar 

moeda criptográfica; software informático descarre-

gável para utilização como carteira de moeda cripto-

gráfica; software de computador descarregável para 

gestão de inventário e da cadeia de fornecimento com 

base em blockchain; software de computador descarre-

gável para acesso, leitura e seguimento de informação 

no campo das transações financeiras em tecnologia 

blockchain; chips de circuito integrado para utilização 

em telemóveis e dispositivos nfc e rfid; cartões codifica-

dos magnéticos e cartões contendo um chip de circuito 

integrado ( cartões inteligentes”); cartões codificados 

de segurança; cartões com holograma (codificados); 

cartões de lançamento em conta corrente codificados, 
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cartões bancários codificados, cartões de crédito co-

dificados, cartões de débito codificados, cartões com 

chip codificados, cartões de parcelamento codificados, 

cartões com valor armazenado codificados, cartões 

eletrónicos de registo de dados codificados, cartões de 

pagamento codificados; cartões bancários, nomeada-

mente cartões bancários codificados magneticamente 

e cartões bancários que utilizam memórias magnéticas 

e memórias de circuitos integrados; leitores de cartões 

de pagamento; leitores de cartões codificados magnéti-

cos, leitores de cartões eletrónicos de registo de dados, 

unidades eletrónicas de encriptação; hardware infor-

mático e software descarregável para utilização nos 

sectores dos serviços financeiros, bancos e telecomuni-

cações; software informático descarregável concebido 

para permitir a interação de cartões inteligentes com 

terminais e leitores; chips informáticos incorporados 

em telefones e outros dispositivos de comunicação; 

equipamento de telecomunicações; terminais de tran-

sação de pontos de venda e software informático para 

transmissão, exibição e armazenamento de informação 

sobre transações, identificação e informação financei-

ra para utilização nos serviços financeiros, bancos e 

indústrias de telecomunicações; dispositivos de identi-

ficação por radiofrequência (transponders); aparelhos 

de verificação eletrónica para comprovar a autentica-

ção de cartões de lançamento em conta corrente, car-

tões bancários, cartões de crédito, cartões de débito e 

cartões de pagamento; caixas automáticas de dinheiro; 

peças e acessórios para todos os bens acima referidos.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/191393

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Computadores; computadores quânti-

cos; hardware de computador e software informático; 

hardware de computador e software informático para 

análise de tecnologia de informação e gestão de da-

dos; hardware de computador e software informático 

para o desenvolvimento de aplicações; hardware de 

computador e software informático para a computa-

ção em nuvens; hardware de computador e software 

informático para a computação cognitiva; hardware 

de computador e software informático para inteli-

gência artificial; hardware de computador e software 

informático para tecnologia blockchain; hardware de 

computador e software informático para computação 

quântica e programação quântica; hardware de compu-

tador, nomeadamente bandas de unidades magnéticas 

(para processamento de dados), cassetes magnéticas, 

circuitos impressos, circuitos integrados, teclados de 

computado, discos compactos (áudio-vídeo), discos 

ópticos, acopladores (informática-equipamento de 

processamento de dados), disquetes, suportes de dados 

magnéticos; hardware de computador, nomeadamente 

ecrãs de vídeo, digitalizadores, impressoras, interfaces 

(equipamento para processamento de dados), leitores 

(equipamento para processamento de dados), software 

informático (programas gravados), microprocessado-

res, modems, monitores, computadores, memórias de 

computador, periféricos de computador; adaptadores 

para computadores; componentes (peças) para com-

putadores; equipamento de processamento de dados; 

aparelhos de processamento de dados para gestão de 

dados e informações; semicondutores; suportes elec-

trónicos legíveis por máquina; discos magnéticos; uni-

dades de disco; gravadores; máquinas de calcular; má-

quinas registradoras; máquinas de fax; gravadores de 

vídeo; cassetes de vídeo; baterias eléctricas; chipes de 

computador; placas de circuito; hardware de compu-

tador nomeadamente, servidores informáticos; cabos 

de computador e peças de cabos de computador; pla-

cas de modem-fax para computadores; acessórios de 

computador, nomeadamente, filtros de ecrã, tapetes de 

rato, pagers de rádio, joysticks; conversores de energia, 

nomeadamente, digital para analógico, analógico para 

digital e interruptores de tensão passo-a-passo; ratos 

de computador; cartões de circuito integrado e cartões 

inteligentes; adaptadores para circuitos integrados e 

adaptadores para cartões inteligentes; leitores para 

cartões de circuito integrado e cartões inteligentes; 

microcomputadores; fontes de alimentação eléctrica; 

projectores; controle remotos para computadores; re-

guladores de sobretensão e fontes de alimentação elé-

trica ininterrupta; aparelhos (terminais) para pontos 

de venda; servidores de computador; dispositivos de 

armazenamento para computadores, nomeadamente, 
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subsistemas de armazenamento de alta velocidade 

para armazenamento e backup de dados electrónicos, 

quer localmente quer através de uma rede de teleco-

municações; programas de computador gravados e 

descarregáveis e software de computador; programas 

de software para jogos de vídeo; software informáti-

co e programas de sistema operativo de computador; 

software informático utilizado para aceder a uma rede 

global de computadores; software informático utili-

zado para gestão de documentos; software informá-

tico utilizado para gestão de base de dados; software 

informático utilizado para localização, recuperação 

e recepção de textos, documentos electrónicos, gráfi-

cos e informação audiovisual em redes informáticas 

internas de empresas e em redes informáticas locais e 

globais de área ampla; software informático utilizado 

para o desenvolvimento de software e de autoria de 

web e para manuais do utilizador em formato electró-

nico, vendidos como uma unidade com estes produtos; 

software informático para utilização no controlo do 

funcionamento e execução de sistemas, programas 

e redes informáticas; software informático para uti-

lização na ligação de redes e sistemas informáticos 

díspares, servidores de computador e dispositivos de 

armazenamento; software informático para ligação de 

computadores e para permitir a computação através 

de uma rede globalmente acessível; software informá-

tico para gestão de hardware, software informático e 

processos existentes num ambiente informático; siste-

mas informáticos que combinam hardware e software 

informático para utilização na gestão e análise de 

dados e manuais de instruções digitais vendidos como 

uma unidade com estes produtos; sistema de compu-

tação em nuvem, nomeadamente redes integrando 

hardware e software informático para aprovisiona-

mento dinâmico, virtualização, e medição de consumo 

de recursos informáticos; software informático de 

computação em nuvem gravado ou descarregável para 

implantação e gestão de máquinas virtuais para uma 

plataforma de computação em nuvem; sistemas infor-

máticos, nomeadamente, hardware de computador e 

software informático para o desenvolvimento e inte-

gração da inteligência artificial, nomeadamente, para 

a aprendizagem mecânica, aprendizagem profunda e 

processamento natural da linguagem que seja capaz 

de recolher, organizar e analisar dados; sistemas infor-

máticos, nomeadamente, hardware de computador e 

software informático para integração de Processamen-

tos de Linguagem Natural (PLN), Linguística Com-

putacional (LC), Recuperação de Informação (RI) e 

Aprendizagem Mecânica (AM) que são capazes de 

compreender questões humanas gerais e de formular 

respostas; software informático para o desenvolvimen-

to, construção e operação de aplicações blockchain; 

hardware de computador e software informático para 

o desenvolvimento e teste de algoritmos quânticos; 

manuais de instrução e documentação gravados em 

suportes electrónicos legíveis por máquina e relaciona-

dos com computadores ou programas de computador; 

publicações electrónicas (descarregáveis); publicações 

electrónicas (descarregáveis) em suportes informáti-

cos, nomeadamente, manuais do utilizador, guias, bro-

churas, fichas de informação, apresentações escritas e 

materiais didácticos, no domínio da informática, redes 

informáticas, armazenamento informático, sistemas 

operacionais informáticos, tecnologia de informação, 

gestão de base de dados, computação em nuvens, inte-

ligência artificial, tecnologia blockchain e computação 

quântica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191394

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços promocionais de 

vendas (para terceiros); gestão empresarial e consul-

toria de gestão; informação empresarial; distribuição 

de prospectos; distribuição de amostras; organização 

de assinaturas a jornais para terceiros; serviços de 

contabilidade; serviços de reprodução de documentos; 

serviços de gestão centralizada de processamento de 

dados; organização de exposições para fins comerciais 

ou publicitários; serviços de consultoria de gestão e 

consultoria empresarial; serviços de desenvolvimento 

empresarial; análise de dados e estatísticas de estudos 

de mercado; serviços de processamento de dados; ser-

viços de processamento de dados sobre inteligência 

artificial; serviços de processamento de dados sobre 

computação cognitiva; serviços de processamento de 

dados sobre computação em nuvem; serviços de pro-



8076    16   2022  4  20 

cessamento de dados sobre tecnologia de cadeias de 

blockchain; serviços de processamento de dados sobre 

gestão da informação; serviços de tratamento de dados 

sobre a computação quântica e programação quântica; 

serviços de organização e realização de exposições co-

merciais no domínio da informática, serviços informá-

ticos, tecnologia da informação, inteligência artificial, 

computação em nuvem, tecnologia blockchain, com-

putação quântica, gestão de bases de dados, telecomu-

nicações e transacções comerciais electrónicas através 

de uma rede informática global; serviços de consul-

toria empresarial para inteligência artificial; serviços 

de consultoria empresarial para sistemas informáticos 

que integram Processamento de Linguagem Natural 

(PLN), Linguística Computacional (LC), Recuperação 

de Informação (RI) e Aprendizagem Mecânica (AM) 

que são capazes de compreender questões humanas 

gerais e de formular respostas; serviços de consultoria 

empresarial para computação em nuvem; serviços de 

consultoria empresarial para tecnologia de cadeias de 

blockchain; serviços de consultoria empresarial para 

computação quântica, programação quântica e para o 

desenvolvimento e teste de algoritmos quânticos; ser-

viços de consultoria empresarial para tecnologia da in-

formação; análise e compilação de dados empresariais; 

sistematização de dados em bases de dados informá-

ticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191395

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de 

reparação e instalação de computadores; manutenção 

de hardware de computador; manutenção de compu-

tadores por programadores; reparação de computa-

dores por programadores; instalação e manutenção 

de hardware de computador para redes informáticas; 

serviços de suporte técnico, nomeadamente resolução 

de problemas sob forma de serviços de manutenção e 

reparação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191396

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação informática; serviços de 

software como serviço (SaaS) apresentando software 

informático para gestão de dados; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para computação em nuvem; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para inteligência artificial; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para computação cognitiva; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informá-

tico para tecnologia blockchain; serviços de software 

como serviço (SaaS) apresentando software informáti-

co para computação quântica e programação quântica; 

serviços de software como serviço (SaaS) apresentan-

do software informático para construção, análise e 

execução de programas quânticos e algoritmos quân-

ticos; serviços de software como serviço (SaaS) apre-

sentando software informático para desenvolvimento 

e teste de algoritmos quânticos; serviços de programa-

ção informática e serviços de consultoria informática 

em inteligência artificial; serviços de programação 

informática e serviços de consultoria informática em 

computação cognitiva; serviços de programação infor-

mática e serviços de consultoria informática em gestão 

de informação; serviços de programação informática 

e serviços de consultoria informática em gestão de 

dados; serviços de programação informática e serviços 

de consultoria informática em computação nas nuvens; 

serviços de programação informática e serviços de 

consultoria informática em tecnologia blockchain; ser-

viços de programação informática e serviços de con-

sultoria informática em computação quântica; serviços 

de programação informática e serviços de consultoria 

informática em software como serviço (SaaS); concep-

ção, instalação, actualização e manutenção de software 

informático; concepção de software informático e 

hardware de computador para terceiros, e serviços de 

consultoria em áreas informáticas; serviços informáti-
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cos, nomeadamente, concepção, criação e manutenção 

de sítios na rede para terceiros; análise de sistemas in-

formáticos, base de dados e integração de redes, pro-

gramação informática para terceiros, sendo todos para 

utilização em interacções comerciais através de redes 

informáticas globais; serviços de suporte técnico, no-

meadamente, resolução de problemas de programas 

informáticos e problemas de software informático; 

concepção de sistemas de interligação de hardware de 

computador e software informático, nomeadamente, 

ligação electrónica de computadores e softwares infor-

máticos uns aos outros; serviços de testes de software 

informático e hardware de computador (qualidade 

e controlos técnicos); estudos técnicos de projectos 

no domínio do hardware de computador e software 

informáticos; serviços de consultoria no domínio do 

hardware informático, nomeadamente consultoria em 

matéria de investigação e desenvolvimento informáti-

cos; consultoria e serviços de consultoria relacionados 

com a utilização da Internet; aluguer de computadores 

e de software informático; investigação científica e 

industrial, nomeadamente investigação e desenvolvi-

mento de novos produtos, investigação biológica, in-

vestigação em bacteriologia, investigação em química, 

investigação em cuidados de beleza, investigação em 

mecânica, investigação geológica, investigação técnica, 

investigação farmacêutica, investigação científica para 

fins médicos; serviços de tecnologia da informação; 

serviços de integração de sistemas informáticos; servi-

ços de consultoria no domínio da concepção, selecção, 

implementação e utilização de sistemas informáticos 

de hardware e software informático para terceiros; 

serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolução 

de problemas na natureza do diagnóstico de proble-

mas de hardware e software informático; serviços de 

concepção de sistemas informáticos para terceiros; 

serviços de interligação de hardware e software infor-

mático, nomeadamente, integração de sistemas e redes 

informáticas; serviços de teste de software informático 

e hardware de computador, nomeadamente, teste de 

software informático, computadores e servidores para 

assegurar o bom funcionamento dos mesmos; serviços 

de computação em nuvem, nomeadamente, serviços 

de hardware e software informático integrados em 

rede para aprovisionamento dinâmico, virtualização 

e medição do consumo de recursos informáticos; for-

necimento de sistemas informáticos virtuais e ambien-

tes informáticos virtuais através da computação em 

nuvens; serviços de concepção e desenvolvimento de 

software informático para armazenamento de dados 

nas nuvens; serviços de fornecedores de alojamento 

nas nuvens; serviços de armazenamento e recuperação 

de dados electrónicos; serviços de segurança de dados; 

concepção de hardware informático para redes infor-

máticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191431

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações não medicinais para 

cuidado do cabelo; preparações não medicinais para 

cuidado da pele; aerossóis e tiras para refrescar o há-

lito; champô anti-caspa não medicado; creme para os 

olhos; cosméticos e maquilhagem; corrector facial; 

preparações não medicinais para tratamento da acne; 

preparações não medicinais para tratamento da acne 

corporal; preparações de maquilhagem para rosto e 

corpo; lápis de contorno para maquilhagem; perfume; 

fragrâncias; cremes protectores solares; protector solar 

sob a forma de stick; preparações de protectores sola-

res; preparações cosméticas de protecção solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191432

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para cuidados 

do cabelo; preparações farmacêuticas utilizadas para 

tratamento de pestanas; preparações farmacêuticas 

para tratamento da queda do cabelo; champô anti-

-caspa medicinal; preparações farmacêuticas para tra-

tamento do hirsutismo e para retardar o crescimento 
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do cabelo; preparações farmacêuticas para tratamento 

da disfunção eréctil; preparações farmacêuticas para 

tratamento da ejaculação precoce; vitaminas; vitami-

nas pré-natais; preparações medicinais para cuidado 

da pele; preparações medicamentosas de tratamento e 

cuidado bucal; preparações para tratamento de aftas; 

suplementos dietéticos e nutricionais; suplementos 

dietéticos e nutricionais, nomeadamente suplementos 

para dormir; suplementos dietéticos e nutricionais, 

nomeadamente suplementos de recuperação; suple-

mentos dietéticos e nutricionais, nomeadamente, 

suplementos proteicos; concentrado de suplemento 

nutricional em pó; mistura para bebida de suplemento 

nutricional em pó; mistura para bebida de suplemen-

to alimentar em pó contendo proteínas; suplementos 

dietéticos e nutricionais, nomeadamente suplementos 

de desidroepiandrosterona (DHEA); suplementos 

dietéticos e nutricionais, nomeadamente suplementos 

de emagrecimento e de gestão de peso; suplementos 

dietéticos e nutricionais, nomeadamente nootrópicos; 

suplementos dietéticos e nutricionais, nomeadamen-

te suplementos energéticos; suplementos dietéticos 

e nutricionais, nomeadamente suplementos de tes-

tosterona; conjuntos de testes de diagnóstico médico 

para testar a presença de condições médicas e níveis 

de substâncias, nomeadamente gravidez, DST, AMH, 

diabetes, hiperidrose e outros marcadores sanguíneos 

testados em laboratório; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da psoríase e eczema; preparações 

medicamentosas para o tratamento da acne; prepa-

rações farmacêuticas, nomeadamente preparações 

para deixar de fumar; preparações farmacêuticas para 

controlo de natalidade; preparações para aumento da 

fertilidade; preparações de tratamento da menopausa; 

preparações de tratamento dos sintomas menstruais; 

preparações e substâncias de substituição hormonal; 

preparações de estrogénio; pachos transdérmicas com 

vitaminas; preparações farmacêuticas e medicinais 

para uso no tratamento de herpes, atrofia vulvar e 

vaginal, perturbações do sono, refluxo ácido, alergias, 

depressão, doenças cardiovasculares e redução do co-

lesterol; preparações medicinais para tratamento da 

ansiedade; preparações anti-fúngicas; preparações me-

dicinais utilizadas como antagonistas de narcóticos; lu-

brificantes pessoais; hidratantes vaginais; preparações 

estimulantes sexuais e de excitação sexual; produtos 

de cuidados sexuais, nomeadamente, suplementos de 

vitaminas orais; medicação para o alívio da dor; prepa-

rações analgésicas; analgésicos nomeadamente, napro-

xen sódio, ibuprofeno, e acetaminofeno; conjuntos de 

testes de diagnóstico médico para testar a presença de 

condições médicas, nomeadamente coronavírus SRA-

-CoV-2; protector solar medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191433

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicação móvel descarregável para 

acesso e utilização de uma plataforma de retalho on-

-line, solicitando receitas médicas, avaliações médicas, 

ligação com fornecedores médicos, recepção de infor-

mação sobre cuidados pessoais e produtos e serviços 

relacionados com cuidados de saúde, encomenda de 

produtos e serviços relacionados com cuidados pes-

soais e de saúde e para a gestão de tais encomendas; 

aplicação móvel descarregável para fornecimento de 

telesaúde, tele-medicina, e serviços de saúde virtuais, 

nomeadamente consultas em vídeo, marcação de con-

sultas e acompanhamento do historial médico; aplica-

ção móvel descarregável para os utilizadores acederem 

a conteúdos e instruções originais e curadas nas áreas 

da saúde, nutrição, saúde mental, medicina, tele-saúde 

e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191434

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Preservativos; preservativos femininos 

para contracepção; brinquedos sexuais.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191435

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191436

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chás e bebidas à base de chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191437

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de retalho e serviços 

de lojas de retalho on-line com preparações para cui-

dados do cabelo, preparações para o cuidado da pele, 

suplementos dietéticos e nutricionais, vitaminas, chá, 

medicamentos para o tratamento da queda de cabelo, 

ansiedade e disfunção eréctil, para excitação e esti-

mulação sexual, e a gestão da saúde sexual; serviços 

farmacêuticos, nomeadamente processamento de en-

comendas on-line de receitas médicas em farmácias de 

venda a retalho; serviços de farmácia de retalho on-

-line.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191438

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Publicação de revistas on-line nomea-

damente, blogs com informações sobre saúde, cabelo, 

bem-estar, pele, sexo, fitness, estilo de vida, relações 

amorosas, nutrição, perda de peso, imagem corporal, 

cuidados corporais, ciência, entretenimento, produtos 

farmacêuticos, medicina, cuidados de saúde, gestão 

de doenças, dieta alimentar, saúde pessoal, saúde 

comportamental, saúde sexual, cuidados pessoais, in-

formação médica e de saúde comportamental, serviços 

de telemedicina, e produtos e serviços relacionados 

com os anteriores; serviços educativos nomeadamente, 

fornecimento de conteúdos originais e curados e ins-

trução nos campos da saúde, nutrição, saúde mental, 

medicina, tele-saúde e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191439

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de telemedicina; fornecimento 

de informação sobre saúde comportamental, saúde 

mental e bem-estar; consultas médicas; serviços de in-

formação médica, nomeadamente, relatórios de testes 
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médicos confidenciais para fins de diagnóstico ou tra-

tamento; serviços de terapia da saúde mental; serviços 

de aconselhamento psicológico; serviços médicos de 

cuidados primários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191440

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : Hims, Inc.

  Endereço : 2269 Chestnut Street, #523 San Fran-

cisco, California 94123, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Organização e condução de grupos de 

apoio nos domínios da saúde mental, saúde física e 

bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191475

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz; farinha e preparações feitas a 

partir de cereais; mandu [bolinhos de massa coreanos]; 

bolinhos de massa ou rolos com recheio ( wonton ); 

pizzas; massas alimentares; arroz cozinhado; tigela de 

arroz servida com coberturas; arroz cozido embalado; 

arroz frito; arroz instantâneo; talharim [massas com 

ovos]; papas [porridge]; bibimbap [arroz misturado 

com legumes e carne]; bolas de arroz; hambúrgueres 

[sanduíches]; cachorros-quentes (salsichas num rolo de 

pão) (sanduíche); fermento; biscoitos [bolinhos]; con-

feitaria; donuts; bolachas; bolachas de água e sal; bo-

los; pão; gelados [sorvetes]; açúcar; xarope de melaço; 

bolos de arroz; temperos; pasta de pimenta picante fer-

mentada ( gochujang ); pasta de soja ( doenjang ); 

molhos; vinagre; especiarias; essências para alimentos, 

excepto essências etéricas e óleos essenciais; sal; chá; 

bebidas à base de chá; café.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde escuro (tal como re-

presentação da marca).

[210]  N.º : N/191477

[220]  Data de pedido : 2021/12/10

[730]  Requerente : CJ CHEILJEDANG CORPO-

RATION

  Endereço : CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-

-ro, Jung-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Arroz; farinha e preparações feitas a 

partir de cereais; mandu [bolinhos de massa coreanos]; 

bolinhos de massa ou rolos com recheio ( wonton ); 

pizzas; massas alimentares; arroz cozinhado; tigela de 

arroz servida com coberturas; arroz cozido embalado; 

arroz frito; arroz instantâneo; talharim [massas com 

ovos]; papas [porridge]; bibimbap [arroz misturado 

com legumes e carne]; bolas de arroz; hambúrgueres 

[sanduíches]; cachorros-quentes (salsichas num rolo de 

pão) (sanduíche); fermento; biscoitos [bolinhos]; con-

feitaria; donuts; bolachas; bolachas de água e sal; bo-

los; pão; gelados [sorvetes]; açúcar; xarope de melaço; 

bolos de arroz; temperos; pasta de pimenta picante fer-

mentada ( gochujang ); pasta de soja ( doenjang ); 

molhos; vinagre; especiarias; essências para alimentos, 

excepto essências etéricas e óleos essenciais; sal; chá; 

bebidas à base de chá; café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191587

[220]  Data de pedido : 2021/12/14

[730]  Requerente : Omega SA (Omega AG) (Omega 

Ltd.)

  Endereço : Jakob-Stämpfli-Strasse 96 2502 Biel/

Bienne Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8081

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalharia 

e bijutaria nomeadamente anéis, brincos para ore-

lhas, botões de punho, pulseiras, berloques, broches 

[joalharia], correntes, colares [joalharia], alfinetes de 

gravata, molas de gravata, cofres para jóias, estojos 

para jóias; pedras preciosas, pedras semi-preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos, nomeada-

mente cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa 

e de parede, relógios, relógios de pulso, relógios de 

pêndulo, relógios despertadores e peças e acessórios 

para os produtos atrás referidos, nomeadamente pon-

teiros, palhetas, pêndulos, tambores de relógio, caixas 

de relógios [componentes de relógios], braceletes para 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, caixas para 

apresentação de relógios, estojos feitos à medida para 

artigos de relojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/14  Suíça

N.º 09369/2021

[210]  N.º : N/191770

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos 

com bobinas que não geram campos magnéticos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  Japão

N.º 2021-75655

[210]  N.º : N/191771

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

[730]  Requerente : MScorporation Co.,Ltd

  Endereço : 2F Takei-building, 13-6 Naraya-ma-

chi, Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken 812-0023, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos faciais (vaporizadores) com 

bobinas que não geram campos magnéticos.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/06/17  Japão

N.º 2021-75655

[210]  N.º : N/191788

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

[730]  Requerente : SUPERIOR S.R.L.

  Endereço : Roma(RM) Largo Rodolfo Lanciani 

24 Cap 00162 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cavaletes [mobília]; suporte acústico 

[mobília]; quadro do aparelho de TV [mobília].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores Vermelho, preto, 

cinza, tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/191790

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

[730]  Requerente : SUPERIOR S.R.L.

  Endereço : Roma(RM) Largo Rodolfo Lanciani 

24 Cap 00162 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de comando à distância; 

interruptores de células [electricidade]; projetores de 

vídeo; aparelhos eléctricos de controlo; comanda à dis-

tancia usado em casa; porta-chaves electrónicos que 

são aparelhos de comando à distancia; aparelhos elec-

trodinâmicos para o comando à distância de sinais; 

antenas de rádio; altifalantes; altifalantes [megafones]; 

armários para altifalantes; tampões de ouvido para o 

mergulho; auscultadores; carregadores de pilhas; gar-

rafa de Leyde [condensadores elétricos]; baterias eléc-

tricas; tanques de acumuladores; carregadores para 
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acumuladores eléctricos; tomadas eléctricas; protecto-

res de tomadas; adaptadores eléctricos; acoplamentos 

eléctricos; fichas eléctricas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores Vermelho, preto, 

cinza, tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/191793

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 BB

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/191840

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável 

para uso em comércio electrónico, armazenamento, 

envio, recebimento, aceitação e transmissão de moeda 

digital, e gestão de pagamentos e transacções cambiais 

em moeda digital; software informático descarregável 

para processamento de pagamentos electrónicos e para 

transferência de fundos de e para terceiros; software 

de autenticação descarregável para controle de acesso 

e comunicação com computadores e redes informáti-

cas; cartões de crédito codificados magneticamente; 

cartões magnéticos de identificação; software descar-

regável de aplicação móvel para facilitação de transac-

ções financeiras; software descarregável de aplicação 

móvel para uso na gestão de informação comercial e 

de negócios; software descarregável para permitir aos 

investidores investir nos seus activos digitais, votar 

para suportar eventos de governação de redes, criar 

activos digitais e executar transacções de activos digi-

tais; software descarregável para gestão e verificação 

de transacções em moeda criptográfica em protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ); software in-

formático descarregável para gestão e validação de 

transacções em moeda criptográfica utilizando contra-

tos inteligentes baseados em protocolo encriptado de 

blocos ( block chain ); software descarregável para 

acesso, leitura e monitorização de informação sobre 

protocolo encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191842

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Administração financeira de transa-

ções, em bolsa, de acções e outros títulos financeiros 

nos mercados financeiros; intercâmbio financeiro; 

informação financeira e serviços de consultoria; pro-

cessamento de informação financeira; informação 

financeira fornecida por meios electrónicos na área 

dos activos alternativos; serviços financeiros, nomea-

damente serviços de comércio financeiro electrónico, 

compensação e reconciliação de transacções financei-

ras via Internet e redes de comunicações electrónicas, 

gestão de activos financeiros, gestão de carteiras de in-

vestimento, fundos de investimento, índice de fundos 

e fundos negociados em bolsa, serviços de consultoria 

de investimento relativos a veículos de investimento 

agrupado, investimento em fundos, consulta sobre 

investimento, e investimento de fundos para terceiros; 

serviços financeiros, nomeadamente a negociação de 

instrumentos financeiros para terceiros sob a forma de 

valores mobiliários, opções, futuros, derivados, instru-

mentos de dívida e mercadorias; serviços de comércio 
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de moedas criptográficas; serviços de troca de moedas 

criptográficas; consulta financeira no domínio dos 

activos digitais, nomeadamente a moeda criptográfi-

ca, moeda virtual, fichas digitais ( tokens ), moeda 

digital, fichas ( tokens ) de aplicação descentralizada 

e activos baseados em protocolo encriptado de blocos 

( block chain ); processamento de pagamentos em 

moeda criptográfica; serviços de corretagem financei-

ra para comércio de moedas criptográficas; serviços 

de comércio financeiro electrónico na área de serviços 

de comércio algorítmico; transferência electrónica de 

bens digitais na natureza de moedas virtuais; conces-

são de empréstimos para fins de comércio financeiro; 

concessão de empréstimos comerciais; facilitação de 

serviços de pagamento entre pares; fornecimento de 

informação financeira nos campos da moeda cripto-

gráfica, moeda digital e moeda virtual; serviços de 

execução de transacções, nomeadamente serviços de 

execução de transacções de títulos para serviços de 

execução de transacções de moeda virtual; serviços de 

verificação de pagamentos baseados em protocolo en-

criptado de blocos ( block chain ); serviços de troca 

de moedas criptográficas com tecnologia de protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191843

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente 

aulas on-line, tutoriais, seminários e workshops nos 

campos de finanças, moeda digital, moeda criptográfi-

ca e activos digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191844

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de utilização temporária 

de software on-line, não descarregável, para uso em 

comércio electrónico, armazenamento, envio, rece-

bimento, aceitação e transmissão de moeda digital, 

e gestão de pagamentos e transacções cambiais em 

moeda digital; fornecimento de utilização temporária 

de software on-line, não descarregável, para proces-

samento de pagamentos electrónicos; fornecimento 

de utilização temporária de software de autenticação 

on-line, não descarregável, para controlo de acesso e 

comunicação com computadores e redes informáticas; 

fornecimento de consultoria tecnológica no campo dos 

bens digitais, nomeadamente moeda criptográfica, mo-

eda virtual, tokens digitais, moeda digital, tokens de 

aplicação descentralizada e activos baseados em pro-

tocolo encriptado de blocos ( block chain ); serviços 

de moeda criptográfica e de bens digitais, nomeada-

mente serviços tecnológicos de custódia sob a forma 

de armazenamento electrónico de moeda criptográfica 

e activos digitais para salvaguarda, armazenamento e 

permissão de acesso, aos utilizadores, à moeda crip-

tográfica e a outros activos digitais; fornecimento de 

utilização temporária de software on-line, não descar-

regável, para permitir a investidores investir nos seus 

activos digitais, votar para suportar eventos de gover-

nação da rede, criação de bens digitais e execução de 

negócios de bens digitais; fornecimento de serviços de 

autenticação de utilizadores, com recurso a tecnologia 

de software de protocolo encriptado de blocos ( block 

chain ) para transacções em moeda criptográfica; au-

tenticação de dados utilizando tecnologia de protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ); fornecimento 

de utilização temporária de software, não descarregá-

vel, para acesso, leitura e seguimento de informação 

num protocolo encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191845

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático descarregável 

para uso em comércio electrónico, armazenamento, 

envio, recebimento, aceitação e transmissão de moeda 

digital, e gestão de pagamentos e transacções cambiais 

em moeda digital; software informático descarregável 

para processamento de pagamentos electrónicos e para 

transferência de fundos de e para terceiros; software 

de autenticação descarregável para controle de acesso 

e comunicação com computadores e redes informáti-

cas; cartões de crédito codificados magneticamente; 

cartões magnéticos de identificação; software descar-

regável de aplicação móvel para facilitação de transac-

ções financeiras; software descarregável de aplicação 

móvel para uso na gestão de informação comercial e 

de negócios; software descarregável para permitir aos 

investidores investir nos seus activos digitais, votar 

para suportar eventos de governação de redes, criar 

activos digitais e executar transacções de activos digi-

tais; software descarregável para gestão e verificação 

de transacções em moeda criptográfica em protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ); software in-

formático descarregável para gestão e validação de 

transacções em moeda criptográfica utilizando contra-

tos inteligentes baseados em protocolo encriptado de 

blocos ( block chain ); software descarregável para 

acesso, leitura e monitorização de informação sobre 

protocolo encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191846

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Administração financeira de transa-

ções, em bolsa, de acções e outros títulos financeiros 

nos mercados financeiros; intercâmbio financeiro; 

informação financeira e serviços de consultoria; pro-

cessamento de informação financeira; informação 

financeira fornecida por meios electrónicos na área 

dos activos alternativos; serviços financeiros, nomea-

damente serviços de comércio financeiro electrónico, 

compensação e reconciliação de transacções financei-

ras via Internet e redes de comunicações electrónicas, 

gestão de activos financeiros, gestão de carteiras de in-

vestimento, fundos de investimento, índice de fundos 

e fundos negociados em bolsa, serviços de consultoria 

de investimento relativos a veículos de investimento 

agrupado, investimento em fundos, consulta sobre 

investimento, e investimento de fundos para terceiros; 

serviços financeiros, nomeadamente a negociação de 

instrumentos financeiros para terceiros sob a forma de 

valores mobiliários, opções, futuros, derivados, instru-

mentos de dívida e mercadorias; serviços de comércio 

de moedas criptográficas; serviços de troca de moedas 

criptográficas; consulta financeira no domínio dos ac-

tivos digitais, nomeadamente a moeda criptográfica, 

moeda virtual, f ichas digitais ( tokens ), moeda 

digital, fichas ( tokens ) de aplicação descentralizada 

e activos baseados em protocolo encriptado de blocos 

( block chain ); processamento de pagamentos em 

moeda criptográfica; serviços de corretagem financei-

ra para comércio de moedas criptográficas; serviços 

de comércio financeiro electrónico na área de serviços 

de comércio algorítmico; transferência electrónica de 

bens digitais na natureza de moedas virtuais; conces-

são de empréstimos para fins de comércio financeiro; 

concessão de empréstimos comerciais; facilitação de 

serviços de pagamento entre pares; fornecimento de 

informação financeira nos campos da moeda cripto-

gráfica, moeda digital e moeda virtual; serviços de 

execução de transacções, nomeadamente serviços de 

execução de transacções de títulos para serviços de 

execução de transacções de moeda virtual; serviços de 

verificação de pagamentos baseados em protocolo en-

criptado de blocos ( block chain ); serviços de troca 

de moedas criptográficas com tecnologia de protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191847

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.
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  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos, nomeadamente 

aulas on-line, tutoriais, seminários e workshops nos 

campos de finanças, moeda digital, moeda criptográfi-

ca e activos digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191848

[220]  Data de pedido : 2021/12/17

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

  Endereço : 100 Pine Street, #1250, San Francisco, 

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de utilização temporária 

de software on-line, não descarregável, para uso em 

comércio electrónico, armazenamento, envio, rece-

bimento, aceitação e transmissão de moeda digital, 

e gestão de pagamentos e transacções cambiais em 

moeda digital; fornecimento de utilização temporária 

de software on-line, não descarregável, para proces-

samento de pagamentos electrónicos; fornecimento 

de utilização temporária de software de autenticação 

on-line, não descarregável, para controlo de acesso e 

comunicação com computadores e redes informáticas; 

fornecimento de consultoria tecnológica no campo dos 

bens digitais, nomeadamente moeda criptográfica, mo-

eda virtual, tokens digitais, moeda digital, tokens de 

aplicação descentralizada e activos baseados em pro-

tocolo encriptado de blocos ( block chain ); serviços 

de moeda criptográfica e de bens digitais, nomeada-

mente serviços tecnológicos de custódia sob a forma 

de armazenamento electrónico de moeda criptográfica 

e activos digitais para salvaguarda, armazenamento e 

permissão de acesso, aos utilizadores, à moeda crip-

tográfica e a outros activos digitais; fornecimento de 

utilização temporária de software on-line, não descar-

regável, para permitir a investidores investir nos seus 

activos digitais, votar para suportar eventos de gover-

nação da rede, criação de bens digitais e execução de 

negócios de bens digitais; fornecimento de serviços de 

autenticação de utilizadores, com recurso a tecnologia 

de software de protocolo encriptado de blocos ( block 

chain ) para transacções em moeda criptográfica; au-

tenticação de dados utilizando tecnologia de protocolo 

encriptado de blocos ( block chain ); fornecimento 

de utilização temporária de software, não descarregá-

vel, para acesso, leitura e seguimento de informação 

num protocolo encriptado de blocos ( block chain ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191906

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

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, de pesquisas, fotográ-

ficos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesa-

gem, de medida, de sinalização, de deteção, de ensaio, 

de inspeção, de socorro (salvamento) e de ensino; apa-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

distribuição ou uso de eletricidade; aparelhos e instru-

mentos para o registo, a transmissão, a reprodução ou 

processamento de som, imagens ou dados; conteúdos 

gravados e descarregáveis, software informático, su-

portes de gravação e armazenamento virgens, digitais 

ou analógicos; mecanismos para aparelhos de pré-pa-

gamento; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; 

computadores e dispositivos periféricos informáticos; 

fatos de mergulho, máscaras de mergulho, tampões 

para os ouvidos para mergulho, pinças para os mer-

gulhadores e nadadores, luvas para mergulhadores, 

aparelhos de respiração para natação subaquática; 

extintores; software e firmware gravados para jogos 

de fortuna ou azar em qualquer plataforma computa-

dorizada, incluindo consolas de jogos específicos, slot 

machines baseadas em video, slot machines baseadas 

em bobina e terminais de loteria de video; software de 

jogos de computador gravado para jogos a dinheiro.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/191907

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

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos, brinquedos e artigos de jogar; 

aparelhos de videojogos; artigos de ginástica e des-

porto; decorações para árvores de natal; máquinas 

de jogos, nomeadamente dispositivos que aceitam 

apostas; máquinas de jogos de casino reconfiguráveis e 

software de jogo operacional gravado para as mesmas 

vendidos como uma unidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191908

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

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

atividades desportivas e culturais; serviços de entre-

tenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de 

fortuna ou azar e apostas em linha; fornecimento de 

acesso temporário a software de jogos não descarregá-

vel para jogos de fortuna ou azar; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente o fornecimento de jogos de 

mesa de fortuna ou azar ao vivo e jogos de fortuna ou 

azar em linha, caracterizados pelos jackpots progressi-

vos, prémios e apostas paralelas; serviços de entreteni-

mento, nomeadamente fornecimento de jogos de mesa 

eletrónicos de fortuna ou azar ao vivo e presenciais 

com distribuidores ao vivo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191915

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

[730]  Requerente : OCULIS SA

  Endereço : EPFL Innovation Park Building D, 

Route J-D Colladon 1015 Lausanne Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias médicas e 

farmacêuticas; soluções líquidas para o tratamento de 

doenças oftálmicas em humanos; colírios para uso mé-

dico e farmacêutico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica tons gradientes 

de azul que vão do azul-mar e do azul-pombo ao azul 

da meia-noite, tal como mostrado na figura.

[210]  N.º : N/191916

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

[730]  Requerente : 

 Passaggio Obbligato S.p.A.

  Endereço : 3

 Piazza Cavour 3, Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/21  Itál ia

N.º 018498211

[210]  N.º : N/191917

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

[730]  Requerente : 

 Passaggio Obbligato S.p.A.

  Endereço : 3

 Piazza Cavour 3, Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/21  Itál ia

N.º 018498211
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[210]  N.º : N/191930

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

[730]  Requerente : 

 Whyte and Mackay Limited

  Endereço : 319

4 

 4th Floor St Vincent Plaza, 319 St Vincent Street, 

Glasgow, G2 5RG, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

uísque; licores.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/29  China

N.º 58061734

[210]  N.º : N/191968

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

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Jiayz Photo Industrial.,Ltd.

  Endereço : 

20 産 A16 101 1-3 4

B A17 3 5 B

 A16 Bldg 101, 1-3 Floor, Zone B of 4th and 5th Floor, 

3rd Floor of A17 Bldg, Intelligent Terminal Industrial 

Park, No. 20 Shunv RD, Dafu Industrial Zone, Guan-

lan, Longhua District, Shenzhen, Guangdong

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192058

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de crédito, cartões inteligentes 

e cartões de fidelidade e equipamento para a leitura 

dos mesmos; publicações electrónicas, incluindo mas 

não limitado a publicações electrónicas descarregá-

veis, distribuídas ou vendidas online; software infor-

mático; hardware informático; software de aplicação, 

incluindo para fins bancários e financeiros; software 

informático interactivo; software adaptado para uso 

com telemóveis, computadores e computadores tablets; 

software informático para envio de mensagens, publi-

cidade e notificações através de dispositivos móveis 

para a internet; hardware e software informáticos para 

facilitar o acesso a contas de pagamento para fins de 

comércio por meios electrónicos e sem fios; cartões 

magnéticos codificados; cartões inteligentes contendo 

um chip de circuito integrado; cartões de crédito, car-

tões bancários, cartões de crédito, cartões de débito 

e cartões de pagamento codificados magneticamente; 

publicações electrónicas, incluindo mas não limitado 

a publicações electrónicas descarregáveis, distribuídas 

ou vendidas online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237745

[210]  N.º : N/192059

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de administração de ne-

gócios e serviços de suporte, incluindo administração 

de fundos de aposentadoria, relatórios e administra-

ção de benefícios de empregados de aposentadoria e 

acordos de investimento, serviços de administração de 
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investimento e serviços de consultadoria de negócios; 

serviços de assessoria e consultadoria de negócios; 

previsões e análises económicas para fins comerciais; 

serviços prestados por consultores de negócios, de ges-

tão e de organização; pesquisa de negócios e análise 

de dados; serviços de informações de negócios; pes-

quisas, previsões e análises económicas, de negócios 

e de mercado; recolha de informações relacionadas 

com análises e pesquisas de mercado; serviços de pu-

blicidade, de marketing e de promoção; serviços de 

marketing relacionados com planeamento financeiro, 

serviços financeiros e assessoria financeira; serviços 

de administração de investimentos e serviços de con-

sultadoria de negócios; organização, operação e gestão 

(incluindo online) de programas ou esquemas de fide-

lidade ou de recompensas, incluindos em relação a se-

guros e investimento financeiro; promoção de vendas 

(incluindo online) através de programas ou esquemas 

de fidelidade ou de recompensas; serviços de assesso-

ria e informação (incluindo online) relacionados com 

programas ou esquemas de fidelidade ou de recompen-

sas; serviços de gestão comercial; gestão de projectos 

de negócios; gestão de questões de relacionamento 

com clientes e consumidores; serviços de auditoria e 

de devida diligência; fornecimento de serviços atrás 

referidos através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237745

[210]  N.º : N/192060

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços financei-

ros, nomeadamente, serviços de gestão de activos, ser-

viços de gestão de investimentos e serviços de asses-

soria de investimentos; serviços bancários; serviços de 

investimento; serviços de investimento, incluindo mas 

não limitado a investimentos em portefólios de imóveis 

comerciais / industriais directas e indirectas; serviços 

de seguros e financeiros, incluindo seguros totais de 

vida, seguros de doação, seguros de prazo, seguros de 

contas de investimento e seguros vinculados a inves-

timento incluindo apólices de crianças e apólices de 

prémios únicos; seguros de invalidez, seguros de des-

pesas de negócios, seguros de renovação de invalidez e 

contratos de anuidade de vários tipos; seguros gerais, 

seguros de invalidez pessoal, seguros de proprietários 

e seguros de habitacionários, seguros de bens pessoais 

e seguros de responsabilidade profissional; serviços 

nesta classe prestados por agentes envolvidos em tais 

negócios de seguros; serviços de subscrição de segu-

ros; serviços de gestão de dinheiro, investimento de 

dinheiro e gestão de investimento financeiro; gestão 

de fundos de investimento; gestão de investimento 

de fundos; investimento de fundos; gestão de fundos; 

serviços de gestão de fundos; serviços de investimento 

bancário; finanças, investimento bancário e adminis-

tração e assessoria de investimentos; gestão de activos 

financeiros; serviços de gestão de conformidade e de 

risco; serviços de avaliação; serviços de assessoria de 

risco; gestão de portefólios de investimento, proprie-

dades, ações e fundos de investimentos hipotecários; 

estabelecimento e operação de fundos de aposenta-

doria, fundos de aposentadoria pessoais e fundos de 

aposentadoria autónomos; fornecimento de dinheiro e 

outras facilidades de crédito e de empréstimo; serviços 

de consultadoria nos domínios de aposentadoria, ser-

viços financeiros e de seguros; serviços bancários e de 

investimento; serviços de gestão financeira; avaliações 

financeiras; informação financeira; informações de in-

vestimento; fornecimento de informações relacionadas 

com pensões de aposentadoria, investimento, seguros, 

serviços bancários e financeiros; serviços actuariais, de 

corretagem, de pensões, fundos mútuos, hipotecas e de 

avaliação; estabelecimento e gestão de portefólios de 

investimento, dinheiro, hipoteca, propriedade, capital, 

fundos de investimento, infra-estruturas, juros fixos, 

dívidas, obrigações, esquemas de investimento geridos, 

capital privado, instrumentos financeiros híbridos; 

gestão de fundos de capitais públicos e privados; con-

tas de gestão de confiança de unidade; investimentos 

financeiros em activos e títulos; serviços de juros fixos, 

nomeadamente, fornecimento de produtos financeiros 

de rendimento fixo; serviços de gestão de dívidas; rees-

truturação de dívidas e transações; serviços de levan-

tamento de capitais; serviços financeiros e de investi-

mento, nomeadamente, gestão e corretagem no domí-

nio de obrigações; gestão de planos de investimento, 
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nomeadamente, gestão e corretagem nos domínios de 

ações, obrigações, opções, matérias-primas, futuros e 

outros títulos, e o investimento de fundos de terceiros; 

serviços de investimento em fundos de capital privado; 

instrumentos financeiros híbridos, nomeadamente, 

operação e gestão de fundos de cobertura (hedge), 

acordo (pool) de comodidades e outros veículos de 

investimento colectivo e negociação para terceiros de 

títulos, opções, futuros, derivativos, instrumentos de 

dívida e comodidades; serviços bancários de investi-

mento imobiliário, de assessoria e de gestão; serviços 

financeiros baseados em propriedades; produtos finan-

ceiros baseados em propriedades; serviços bancários 

de investimento de propriedades; serviços de gestão de 

propriedades; serviços de gestão de activos de proprie-

dades; serviços de gestão de investimentos por grosso 

e a retalho; serviços de desenvolvimento de proprieda-

des; serviços de leasing de propriedades; investimento 

imobiliário; assessoria de investimento imobiliário; 

gestão imobiliária incluindo mas não limitado à gestão 

de resorts, hotéis, motéis, instalações de vendas a reta-

lho, centros comerciais (shopping centers), instalações 

de entretenimento, instalações industriais, instalações 

de escritórios, instalações residenciais e / ou locais de 

desenvolvimento; gestão, aluguer e leasing de bens 

imóveis comerciais e residenciais; serviços imobiliá-

rios incluindo aquisição e gestão para investimentos e 

leasing; compra, venda e leasing de bens imóveis; ser-

viços de gestão de inquilinos; gestão e administração 

de terrenos e propriedades; gestão de fundos mútuos, 

fundos de investimento imobiliário, e outros fundos 

compostos por bens imóveis, activos relacionados com 

bens imóveis ou títulos lastreados em bens imóveis, 

interesses imobiliários, ou bens relacionados com 

bens imóveis; aluguer de propriedades; correctores de 

imóveis; serviços de cobrança de rendas; o desenvolvi-

mento e gestão de activos imobiliários comerciais / in-

dustriais; gestão de fundos fiduciários de propriedades 

listados e não listados ou fundos especializados; servi-

ços de proteção e gestão de património; originação de 

activos; serviços financeiros para garantia de fundos 

para terceiros; serviços de empréstimos financeiros 

contra garantias e de financiamento de empréstimos; 

serviços de hipoteca e gestão financeira e avaliação; 

planeamento de patrimónios; planeamento imobiliá-

rio; planeamento financeiro; sourcing, assessoria e ges-

tão de fundos de infra-estruturas e activos; pesquisa 

financeira; consultadoria de plataformas e serviços de 

embalagem; gestão de dívidas; serviços de angariação 

e estruturação de dívidas, serviços de empréstimo; 

sucessão de negócios e consultadoria de continuação 

de negócios; serviços de pagamento e planeamento de 

reforma; serviços de pensões; serviços de planeamento 

de pensões; administração e gestão de planos, fundos 

e regimes de pensões e aposentadorias e fundos de 

pensões; assessoria em relação à gestão de investimen-

tos; emissão de ordens de pagamento de valores (tokens 

of value) relacionados com planos de programas de 

fidelização ou recompensas de clientes, incluindo em 

relação a seguros e investimentos financeiros; finan-

ciamento de bolsas de estudo; subvenções financeiras; 

fornecimento de informações financeiras através de 

ferramentas online; fornecimento de informações fi-

nanceiras através de uma calculadora online; produtos 

de poupança e produtos de cálculo financeiro; serviços 

financeiros, de aposentadoria e de seguro nesta classe 

incluindo a administração de fundos de aposentadoria 

e consultoria sobre benefícios de funcionários; servi-

ços administrativos prestados a fundos de pensão de 

indústria e corporativos, fiduciários e gerentes de fun-

dos; serviços fiduciários; fornecimento de serviços de 

consultadoria, assessoria e gestão em relação a todos 

os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237745

[210]  N.º : N/192061

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissão e de telecomu-

nicações pela internet relacionados com administração 

e apoio comercial, banco, serviços de investimento 

e financeiros, fundos de pensões e seguros; serviços 

de difusão pela internet, difusão e streaming de gra-

vações de áudio e vídeo de eventos e apresentações e 

webcasts, fornecendo fóruns online para a transmis-

são de mensagens entre usuários informáticos sobre o 

desenvolvimento, planeamento e realização de apre-



8090    16   2022  4  20 

sentações de multimédia, fornecimento de salas de 

conversas online e quadros informativos electrónicos 

para transmissão de mensagens entre utilizadores no 

domínio de interesse geral; serviços de telecomunica-

ções, incluindo o fornecimento de links de telecomuni-

cações para a internet, incluindo serviços relacionados 

à administração e suporte de negócios, serviços finan-

ceiros, fundos de pensões e seguros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237745

[210]  N.º : N/192062

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direcção de conferên-

cias, seminários, palestras e programas de formação 

contínua; serviços educacionais, seminários, palestras, 

workshops de formação e programas de formação con-

tínua; serviços educacionais relacionados com fundo 

de pensões, seguros, banco, investimento, planeamen-

to financeiro e serviços financeiros; formação informa-

tizada; fornecimento de publicações electrónicas on-

line (não descarregáveis), incluindo relacionadas com 

finanças e seguros; serviços de consultadoria, asses-

soria e informação relacionados com os serviços atrás 

mencionados; fornecimento de serviços atrás referidos 

através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237745

[210]  N.º : N/192063

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de crédito, cartões inteligentes 

e cartões de fidelidade e equipamento para a leitura 

dos mesmos; publicações electrónicas, incluindo mas 

não limitado a publicações electrónicas descarregá-

veis, distribuídas ou vendidas online; software infor-

mático; hardware informático; software de aplicação, 

incluindo para fins bancários e financeiros; software 

informático interactivo; software adaptado para uso 

com telemóveis, computadores e computadores tablets; 

software informático para envio de mensagens, publi-

cidade e notificações através de dispositivos móveis 

para a internet; hardware e software informáticos para 

facilitar o acesso a contas de pagamento para fins de 

comércio por meios electrónicos e sem fios; cartões 

magnéticos codificados; cartões inteligentes contendo 

um chip de circuito integrado; cartões de crédito, car-

tões bancários, cartões de crédito, cartões de débito 

e cartões de pagamento codificados magneticamente; 

publicações electrónicas, incluindo mas não limitado 

a publicações electrónicas descarregáveis, distribuídas 

ou vendidas online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237746

[210]  N.º : N/192064

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de administração de ne-

gócios e serviços de suporte, incluindo administração 

de fundos de aposentadoria, relatórios e administra-

ção de benefícios de empregados de aposentadoria e 

acordos de investimento, serviços de administração de 

investimento e serviços de consultadoria de negócios; 
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serviços de assessoria e consultadoria de negócios; 

previsões e análises económicas para fins comerciais; 

serviços prestados por consultores de negócios, de ges-

tão e de organização; pesquisa de negócios e análise 

de dados; serviços de informações de negócios; pes-

quisas, previsões e análises económicas, de negócios 

e de mercado; recolha de informações relacionadas 

com análises e pesquisas de mercado; serviços de pu-

blicidade, de marketing e de promoção; serviços de 

marketing relacionados com planeamento financeiro, 

serviços financeiros e assessoria financeira; serviços 

de administração de investimentos e serviços de con-

sultadoria de negócios; organização, operação e gestão 

(incluindo online) de programas ou esquemas de fide-

lidade ou de recompensas, incluindos em relação a se-

guros e investimento financeiro; promoção de vendas 

(incluindo online) através de programas ou esquemas 

de fidelidade ou de recompensas; serviços de assesso-

ria e informação (incluindo online) relacionados com 

programas ou esquemas de fidelidade ou de recompen-

sas; serviços de gestão comercial; gestão de projectos 

de negócios; gestão de questões de relacionamento 

com clientes e consumidores; serviços de auditoria e 

de devida diligência; fornecimento de serviços atrás 

referidos através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237746

[210]  N.º : N/192065

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços financei-

ros, nomeadamente, serviços de gestão de activos, ser-

viços de gestão de investimentos e serviços de asses-

soria de investimentos; serviços bancários; serviços de 

investimento; serviços de investimento, incluindo mas 

não limitado a investimentos em portefólios de imóveis 

comerciais / industriais directas e indirectas; serviços 

de seguros e financeiros, incluindo seguros totais de 

vida, seguros de doação, seguros de prazo, seguros de 

contas de investimento e seguros vinculados a inves-

timento incluindo apólices de crianças e apólices de 

prémios únicos; seguros de invalidez, seguros de des-

pesas de negócios, seguros de renovação de invalidez e 

contratos de anuidade de vários tipos; seguros gerais, 

seguros de invalidez pessoal, seguros de proprietários 

e seguros de habitacionários, seguros de bens pessoais 

e seguros de responsabilidade profissional; serviços 

nesta classe prestados por agentes envolvidos em tais 

negócios de seguros; serviços de subscrição de segu-

ros; serviços de gestão de dinheiro, investimento de 

dinheiro e gestão de investimento financeiro; gestão 

de fundos de investimento; gestão de investimento 

de fundos; investimento de fundos; gestão de fundos; 

serviços de gestão de fundos; serviços de investimento 

bancário; finanças, investimento bancário e adminis-

tração e assessoria de investimentos; gestão de activos 

financeiros; serviços de gestão de conformidade e de 

risco; serviços de avaliação; serviços de assessoria de 

risco; gestão de portefólios de investimento, proprie-

dades, ações e fundos de investimentos hipotecários; 

estabelecimento e operação de fundos de aposenta-

doria, fundos de aposentadoria pessoais e fundos de 

aposentadoria autónomos; fornecimento de dinheiro e 

outras facilidades de crédito e de empréstimo; serviços 

de consultadoria nos domínios de aposentadoria, ser-

viços financeiros e de seguros; serviços bancários e de 

investimento; serviços de gestão financeira; avaliações 

financeiras; informação financeira; informações de in-

vestimento; fornecimento de informações relacionadas 

com pensões de aposentadoria, investimento, seguros, 

serviços bancários e financeiros; serviços actuariais, de 

corretagem, de pensões, fundos mútuos, hipotecas e de 

avaliação; estabelecimento e gestão de portefólios de 

investimento, dinheiro, hipoteca, propriedade, capital, 

fundos de investimento, infra-estruturas, juros fixos, 

dívidas, obrigações, esquemas de investimento geridos, 

capital privado, instrumentos financeiros híbridos; 

gestão de fundos de capitais públicos e privados; con-

tas de gestão de confiança de unidade; investimentos 

financeiros em activos e títulos; serviços de juros fixos, 

nomeadamente, fornecimento de produtos financeiros 

de rendimento fixo; serviços de gestão de dívidas; rees-

truturação de dívidas e transações; serviços de levan-

tamento de capitais; serviços financeiros e de investi-

mento, nomeadamente, gestão e corretagem no domí-

nio de obrigações; gestão de planos de investimento, 

nomeadamente, gestão e corretagem nos domínios de 

ações, obrigações, opções, matérias-primas, futuros e 
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outros títulos, e o investimento de fundos de terceiros; 

serviços de investimento em fundos de capital privado; 

instrumentos financeiros híbridos, nomeadamente, 

operação e gestão de fundos de cobertura (hedge), 

acordo (pool) de comodidades e outros veículos de 

investimento colectivo e negociação para terceiros de 

títulos, opções, futuros, derivativos, instrumentos de 

dívida e comodidades; serviços bancários de investi-

mento imobiliário, de assessoria e de gestão; serviços 

financeiros baseados em propriedades; produtos finan-

ceiros baseados em propriedades; serviços bancários 

de investimento de propriedades; serviços de gestão de 

propriedades; serviços de gestão de activos de proprie-

dades; serviços de gestão de investimentos por grosso 

e a retalho; serviços de desenvolvimento de proprieda-

des; serviços de leasing de propriedades; investimento 

imobiliário; assessoria de investimento imobiliário; 

gestão imobiliária incluindo mas não limitado à gestão 

de resorts, hotéis, motéis, instalações de vendas a reta-

lho, centros comerciais (shopping centers), instalações 

de entretenimento, instalações industriais, instalações 

de escritórios, instalações residenciais e / ou locais de 

desenvolvimento; gestão, aluguer e leasing de bens 

imóveis comerciais e residenciais; serviços imobiliá-

rios incluindo aquisição e gestão para investimentos e 

leasing; compra, venda e leasing de bens imóveis; ser-

viços de gestão de inquilinos; gestão e administração 

de terrenos e propriedades; gestão de fundos mútuos, 

fundos de investimento imobiliário, e outros fundos 

compostos por bens imóveis, activos relacionados com 

bens imóveis ou títulos lastreados em bens imóveis, 

interesses imobiliários, ou bens relacionados com 

bens imóveis; aluguer de propriedades; correctores de 

imóveis; serviços de cobrança de rendas; o desenvolvi-

mento e gestão de activos imobiliários comerciais / in-

dustriais; gestão de fundos fiduciários de propriedades 

listados e não listados ou fundos especializados; servi-

ços de proteção e gestão de património; originação de 

activos; serviços financeiros para garantia de fundos 

para terceiros; serviços de empréstimos financeiros 

contra garantias e de financiamento de empréstimos; 

serviços de hipoteca e gestão financeira e avaliação; 

planeamento de patrimónios; planeamento imobiliá-

rio; planeamento financeiro; sourcing, assessoria e ges-

tão de fundos de infra-estruturas e activos; pesquisa 

financeira; consultadoria de plataformas e serviços de 

embalagem; gestão de dívidas; serviços de angariação 

e estruturação de dívidas, serviços de empréstimo; 

sucessão de negócios e consultadoria de continuação 

de negócios; serviços de pagamento e planeamento de 

reforma; serviços de pensões; serviços de planeamento 

de pensões; administração e gestão de planos, fundos 

e regimes de pensões e aposentadorias e fundos de 

pensões; assessoria em relação à gestão de investimen-

tos; emissão de ordens de pagamento de valores (tokens 

of value) relacionados com planos de programas de 

fidelização ou recompensas de clientes, incluindo em 

relação a seguros e investimentos financeiros; finan-

ciamento de bolsas de estudo; subvenções financeiras; 

fornecimento de informações financeiras através de 

ferramentas online; fornecimento de informações fi-

nanceiras através de uma calculadora online; produtos 

de poupança e produtos de cálculo financeiro; serviços 

financeiros, de aposentadoria e de seguro nesta classe 

incluindo a administração de fundos de aposentadoria 

e consultoria sobre benefícios de funcionários; servi-

ços administrativos prestados a fundos de pensão de 

indústria e corporativos, fiduciários e gerentes de fun-

dos; serviços fiduciários; fornecimento de serviços de 

consultadoria, assessoria e gestão em relação a todos 

os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237746

[210]  N.º : N/192066

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissão e de telecomu-

nicações pela internet relacionados com administração 

e apoio comercial, banco, serviços de investimento 

e financeiros, fundos de pensões e seguros; serviços 

de difusão pela internet, difusão e streaming de gra-

vações de áudio e vídeo de eventos e apresentações e 

webcasts, fornecendo fóruns online para a transmis-

são de mensagens entre usuários informáticos sobre o 

desenvolvimento, planeamento e realização de apre-

sentações de multimédia, fornecimento de salas de 

conversas online e quadros informativos electrónicos 

para transmissão de mensagens entre utilizadores no 
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domínio de interesse geral; serviços de telecomunica-

ções, incluindo o fornecimento de links de telecomuni-

cações para a internet, incluindo serviços relacionados 

à administração e suporte de negócios, serviços finan-

ceiros, fundos de pensões e seguros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237746

[210]  N.º : N/192067

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : C/O Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direcção de conferên-

cias, seminários, palestras e programas de formação 

contínua; serviços educacionais, seminários, palestras, 

workshops de formação e programas de formação con-

tínua; serviços educacionais relacionados com fundo 

de pensões, seguros, banco, investimento, planeamen-

to financeiro e serviços financeiros; formação informa-

tizada; fornecimento de publicações electrónicas on-

line (não descarregáveis), incluindo relacionadas com 

finanças e seguros; serviços de consultadoria, asses-

soria e informação relacionados com os serviços atrás 

mencionados; fornecimento de serviços atrás referidos 

através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/20  Austrália

N.º 2237746

[210]  N.º : N/192098

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192099

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192100

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192110

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Motores de combustão interna, exceto 

para veículos terrestres; ferramentas manuais, sem se-

rem acionadas manualmente; dínamos; motores (mo-

tors), exceto para veículos terrestres; motores (engines), 

exceto para veículos terrestres; bombas [peças de 

máquinas, motores]; compressores [máquinas]; cilin-

dros hidráulicos (peças de máquinas); rolamentos de 

veículos exceto para veículos terrestres; eixos de trans-

missão, exceto para veículos terrestres; embraiagens 

exceto para veículos terrestres; transmissões, exceto 

para veículos terrestres; mecanismos de propulsão ex-

ceto para veículos terrestres; mecanismos de controle 

para máquinas, motores (engines) ou motores (motors); 

correias para máquinas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/03  Hong Kong, 

China N.º 305821830

[210]  N.º : N/192112

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de ilumina-

ção; equipamento de iluminação para veículos; holo-

fotes para veículos; luzes traseiras de veículos; dispo-

sitivos anti-encandeamento para veículos [acessórios 

de lâmpadas]; luzes de travão para veículos; luzes para 

automóveis; dispositivos de refrigeração para carros; 

instalações de ventilação [ar condicionado] para veícu-

los; dispositivos anti-gelo (degeladores) para veículos; 

aquecedores para veículos; equipamentos de ar condi-

cionado para veículos; purificadores de ar para auto-

móveis; queimadores; acumuladores de calor.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/03  Hong Kong, 

China N.º 305821830

[210]  N.º : N/192113

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos elétricos; veículos para loco-

moção terrestre, aérea, marítima ou ferroviária; cami-

ões; carrinhas; equipamento anti-roubo para veículos; 

eixos para veículos; caixas de engrenagens para veí-

culos terrestres; transmissões para veículos terrestres; 

motores (motors) para veículos terrestres; motores 

(engines) para veículos terrestres; motores elétricos 

para veículos terrestres; embraiagens para veículos 

terrestres; dispositivos de sinalização de direção para 

automóveis; guarda-lamas para automóveis; guarda-

-lamas; pneus para rodas de veículos; chassis de veícu-

los; travões para veículos; amortecedores de suspensão 

para veículos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/03  Hong Kong, 

China N.º 305821830

[210]  N.º : N/192114

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel; cartão; produtos de impressão; 

prospetos; fotografias [impressas]; sacos [envelopes, 

bolsas] em papel ou matérias plásticas para embala-

gem; material para encadernação; produtos de pape-

laria; clichés de tipografia; materiais de ensino [exceto 

aparelhos].

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/12/03  Hong Kong, 

China N.º 305821830

[210]  N.º : N/192115

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/26  China

N.º 59468389

[210]  N.º : N/192116

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

綫

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/26  China

N.º 59468388

[210]  N.º : N/192117

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/26  China

N.º 59468387

[210]  N.º : N/192118

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/26  China

N.º 59468386

[210]  N.º : N/192119

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641
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 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/26  China

N.º 59468385

[210]  N.º : N/192356

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; material impresso; ma-

terial para encadernação; fotografias impressas; arti-

gos de papelaria e artigos para escritório, com exceção 

de móveis; adesivos para papelaria ou fins domésticos; 

materiais de desenho e materiais para artistas; pincéis; 

material de ensino [com exceção dos aparelhos]; fo-

lhas, películas e sacos em matérias plásticas para em-

brulho e embalagem; caracteres de tipografia, clichés 

de tipografia; álbuns; painéis publicitários em papel ou 

cartão; sacos (envelopes, bolsas) em papel ou plástico, 

para empacotamento; livros; calendários; cartões; ca-

tálogos; capas (artigo de papelaria); canetas para dese-

nho; réguas para desenhar; toalhas de rosto em papel; 

panfletos; canetas de tinta permanente; impressões 

gráficas; reproduções gráficas; representações gráficas; 

cartões de felicitações; lenços de papel; espécimes de 

caligrafia para cópia; revistas [periódicos]; manuais; 

cartões de saudação musicais; boletins informativos; 

livros de notas; blocos de notas [papelaria]; fitas de pa-

pel, sem ser artigos de retrosaria ou decorações para 

o cabelo; adesivos para papelaria ou uso doméstico; 

lápis; canetas [requisitos de escritório]; publicações 

periódicas impressas; fotografias [impressas]; suportes 

para fotográfias; fotografias impressas; cartazes de 

papel ou cartão; cartões postais; cartazes; publicações 

impressas; partituras impressas; livros de recortes; 

selos; fitas autocolantes para artigos de papelaria ou 

para uso doméstico; letreiros em papel ou em cartão; 

livros de canções; stencils; autocolantes [papelaria]; 

toalhas de mesa de papel; guardanapos de mesa de 

papel; panos de mesa de papel; toalhas de mesa de 

papel; bases para pratos [toalhas] em papel; bilhetes; 

lenços de papel para retirar a maquilhagem; toalhas de 

papel; cartões de troca, sem ser para jogos; invólucros 

[papelaria]; papel de embrulho; livros de escrita ou 

de desenho; instrumentos de escrita; organizadores 

de álbuns de fotografias; livros com cartazes; suportes 

para cartazes; revistas com cartazes; livros ilustrados; 

cartões com imagens; cartões postais com imagens; 

imagens para publicação; álbuns de fotografias; livros 

de fotografias; autocolantes de fotografia; adesivos 

(papelaria); blocos [papelaria] para negócios; blocos 

em forma de calendários; blocos para secretária; blo-

cos para desenho; blocos para mensagens; bloco de 

notas; blocos promocionais impressos; almofadas para 

carimbos; blocos para anotar mensagens telefónicas 

(material impresso); papel para anotações; blocos de 

anotações; suportes para blocos de anotações; supor-

tes para anotações; clipes para blocos; sacos de papel; 

suportes para calendários; directórios de telefone, fax, 

correio electrónico e sítios na rede impressos; circula-

res, diários e folhetos; cartões em forma de cartões de 

débito, cartões de crédito, cartões de pagamento e car-

tões telefónicos sem ser cartões codificados ou mag-

néticos; cartões de fidelidade, incentivo e recompensa 

(sem ser cartões codificados ou magnéticos); cartões 

de membros (sem codificados); materiais de marketing 

e promocionais impressos; artigos publicitários im-

pressos; manuais para fins de instrução; material edu-

cacional em forma impressa; publicações educacionais 

em forma impressa; revistas de entretenimento; livros 

de actividades para crianças; publicações para crianças 

impressas; livros para crianças; revistas para crianças; 

conjunto de pintura para crianças; materiais de mode-

lagem para uso por crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192360

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8097

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

serviços de entretenimento online; centro de recreação 

interior e exterior e serviços de recreio; disponibiliza-

ção de instalações recreativas interiores e exteriores; 

disponibilização de parques infantis para crianças; 

prestação de serviços de grupos educativos; serviços 

de organização e realização de grupos de brincadeiras 

para crianças; aluguer de recreios e equipamentos e 

aparelhos de jogo; serviços de entretenimento com 

caracteres fictícios; parques temáticos; serviços de 

recreio de aventura; centros de jogo suave (soft play); 

serviços de parque divertido; serviços de jogos pres-

tados online a partir de uma rede informática; servi-

ços de jogos online; disponibilização de jogos online 

através da Internet e redes de telemóveis; organização 

de competições de jogos online; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, prestando serviços de jogo 

multiplayer interativos; disponibilização de jogos de 

computador online e videojogos; serviços do clube 

relativos a entretenimento, educação e actividades 

culturais; serviços de informação sobre educação rela-

cionadas com o desenvolvimento e a parentalidade das 

crianças; organização e realização de jogos para crian-

ças; planeamento e realização de actividades para fins 

educativos e de entretenimento; fornecimento de in-

formações relativas ao entretenimento e às actividades 

recreativas; organização e realização de aulas para fins 

educativos; organização de eventos para fins de edu-

cação ou entretenimento; organização de eventos para 

fins culturais; organização de eventos musicais; orga-

nização de eventos desportivos; serviços de reservas 

para eventos desportivos, de entretenimento, culturais 

e educativos; serviços educativos de clubes; realização 

de eventos de entretenimento de cosplay ; ensino 

[formação]; organização e realização de concertos; ser-

viços de artistas de espetáculo; produção cinematográ-

fica sem ser filmes publicitários; fornecimento de fil-

mes, não descarregáveis, através de serviços de vídeo a 

pedido; serviços de composição musical; produção de 

música; publicação online de livros eletrónicos e revis-

tas; fornecimento de publicações electrónicas online, 

não descarregáveis; fornecimento de música online, 

não descarregável; fornecimemto de vídeos online, não 

descarregáveis; organização de concursos [educação 

ou entretenimento]; organização de exposições para 

fins culturais ou educativos; organização de espetá-

culos [serviços de empresários]; fotografia; formação 

prática [demonstração]; apresentação de espetáculos 

de variedades; apresentação de performances ao vivo; 

publicação de textos, sem ser textos publicitários; 

publicação de livros; entretenimento radiofónico; pro-

dução de programas de rádio e televisão; serviços de 

estúdio de gravação; produção de espetáculos; entre-

tenimento televisivo; prestação de programas de tele-

visão, não descarregáveis, através de serviços de vídeo 

a pedido; gravação de vídeo; organização e realização 

de workshops [formação]; arranjo de entretenimento 

e eventos culturais; organização de entretenimento 

musical; serviços de entretenimento áudio e vídeo 

fornecidos online a partir de uma base de dados de 

computador ou da Internet; serviços de gravação áudio 

para eventos de entretenimento e educação; serviços 

de entretenimento relativos a programas audiovisuais; 

serviços de entretenimento relativos a aparições pesso-

ais; serviços de clube de fãs [entretenimento]; serviços 

de entretenimento interativo; serviços de entreteni-

mento ao vivo; serviços de informação online relativos 

ao entretenimento; organização de espectáculos de 

entretenimento e recreação; entretenimento de artes 

performativas; produção de espetáculos de entreteni-

mento com cantores e bailarinos; produção de grava-

ções de vídeo e/ou som para fins de entretenimento ou 

educação; disponibilização de instalações de entrete-

nimento; prestação de espectáculos ao vivo em locais 

públicos para fins de entretenimento; performances 

musicais; serviços de publicação de música; serviços de 

gravação de música; produção de discos de vídeo mu-

sicais; produção de discos, audiotapes e de vídeo para 

cantar com música de fundo pré-gravada e com letra 

mostrada no seu ecrã; fornecimento de música digital 

[não descarregável] a partir da Internet; fornecimento 

de instalações para cantar com música de fundo pré-

-gravada e com letra mostrada no ecrã; organização de 

festivais com música e performances artísticas; produ-

ção de programas de televisão por cabo; distribuição 

[sem ser transporte] de filmes, programas de televisão 

e gravações musicais; serviços interativos de entreteni-

mento relativos ao arrendamento online de programas 

de televisão; planeamento e produção de programas 

de entretenimento de rádio e televisão; sindicalização 

dos programas de televisão; prestação de informações 

relativas a programas de televisão e rádio; serviços de 

consultoria, informação, gestão e consultoria relativos 

a todos os serviços acima referidos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192361

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

investigação e concepção relacionadas com os mes-

mos; análise industrial, investigação industrial e ser-

viços de concepção industrial; serviços de controlo de 

qualidade e autenticação; design e desenvolvimento 

de hardware e software informáticos; fornecimento 

de software informático não descarregável; Software 

como Serviço (SaaS); fornecimento de uso temporário 

de software de jogo online não descarregável; utiliza-

ção temporária de software de entretenimento online 

não descarregável; concepção e desenvolvimento de 

software de jogos de computador e software de video-

jogos para uso com computadores, sistemas de progra-

mas de videojogos e redes de computador; serviços de 

design e desenvolvimento em relação a computadores 

e videojogos e produtos de entretenimento interativo; 

serviço informático relativo à criação de índices de 

informação, sítios e recursos em redes informáticas; 

programação informática; serviços de integração in-

formática; concepção, desenho e escrita encomendada, 

tudo para a compilação de páginas na rede na Internet; 

criação e manutenção de sítios na rede; hospedagem 

de sítios na rede para terceiros; instalação, manuten-

ção e reparação de software informático e programas 

informáticos; actualização de software informático; 

serviços informáticos relativos à recuperação de dados 

informáticos; serviços informáticos relativos ao regi-

me de fidelização, incentivo e recompensa; serviços 

de concepção e engenharia relativos a sistemas e apa-

relhos de telecomunicações; ensaios de informática, 

telecomunicações, aparelhos elétricos e eletrónicos e 

instrumentos; análise de sistemas informáticos; desen-

volvimento de bases de dados informáticas; aluguer 

e locação de computadores, aparelhos informáticos, 

equipamentos informáticos, software informático e 

dados informáticos; serviços informáticos relativos aos 

serviços de compras domiciliárias prestados a partir 

da Internet; codificação e descodificação de sinais in-

formáticos e eletrónicos; concepção de bases de dados 

informáticas e formatos de registo eletrónico; serviços 

de suporte e manutenção de software informático; 

design de software e hardware informáticos para 

utilização em aplicações de telecomunicações e voz 

através do protocolo de Internet (VOIP), transmissão 

de dados e serviços de mensagens instantâneas; for-

necimento de uso temporário de software informático 

online e não descarregável que permite aos assinantes 

utilizar serviços de comunicação VOIP, comunidade 

virtual e redes sociais; serviços de monitorização de 

aparelhos de gravação, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens para a transmissão, distribuição e 

difusão de informações, dados, gráficos, som, música, 

vídeos, animação e texto, através de sistemas de satéli-

te ou redes informáticas; serviços de monitorização de 

equipamentos de processamento de dados, hardware 

informático, aparelho de telecomunicações, material 

de ponto de venda digital e sinalização electrónica; 

serviços de arquitetura e design; desenhos interio-

res de edifícios, escritórios e apartamentos; serviços 

de prestadores de serviços de aplicação; serviços de 

software de aplicações; criação de sites de redes so-

ciais on-line; hospedando sites de redes sociais; com-

putação em nuvem; serviços de consulta de compu-

tação em nuvem; serviços de computação em nuvem, 

nomeadamente prestação de serviços informáticos 

para permitir o descarregamento e o upload de dados; 

serviços de computação em nuvem, nomeadamente 

prestação de serviços informáticos para armazenar 

dados e software informático; concepção, criação e 

hospedagem de sítios na rede de pagamento de contas; 

operação de motores de busca; serviços de consultoria 

e consultoria em tecnologias da informação; investi-

gação para desenvolver novos produtos; investigação 

relacionada com tecnologia, computadores, programas 

informáticos e programação informática; consultoria 

no domínio do hardware informático; manutenção de 

sítios na rede para fazer compras; rede informática 

para comércio eletrónico; disponibilização de motores 

de busca para facilitar o comércio através da Inter-

net; plataforma como um serviço [PaaS]; serviços de 

autenticação do utilizador utilizando tecnologia para 

transações de comércio electrónico; serviços de auten-

ticação do utilizador utilizando uma única tecnologia 

de acesso para aplicações de software online; armaze-

namento eletrónico de dados; serviços de consultoria, 



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8099

informação e consultadoria relativos aos serviços aci-

ma mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192365

[220]  Data de pedido : 2021/12/30

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, produtos de perfumaria, 

águas de toilette, água de colónia, águas de perfume, 

produtos de cosmética, produtos de cuidado de bele-

za não-medicinais, loções cosméticas para cabelo e 

corpo, sabões, desodorizantes para uso pessoal, óleos 

essenciais para uso pessoal, toalhitas impregnadas 

de loções cosméticas, géis de duche, preparações 

cosméticas para o banho, champôs, cremes cosmé-

ticos, máscaras de beleza, óleos para uso cosmético, 

produtos cosméticos para crianças, preparações para 

maquilhagem, bases para maquilhagem, batons para 

os lábios, glosses para os lábios, bálsamos para os lá-

bios (não-medicinais), estojos para batons, rímel, pre-

parações cosméticas para pestanas, cosméticos para 

sobrancelhas, pós para maquilhagem, pó de talco para 

maquilhagem, lápis de maquilhagem, lápis de olho, 

preparações para remover maquilhagem, produtos de 

limpeza de pele (cosméticos), vernizes para as unhas, 

gel de unhas, preparações para remoção de verniz de 

unhas, preparações para o cuidado das mãos, prepara-

ções para o cuidado das unhas, toalhitas matificantes 

para maquilhagem, preparações de protecção solar, 

preparações para bronzear [cosméticos], preparações 

para barbear e pós-barbear.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/09  França

N.º 214784095

[210]  N.º : N/192494

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : Casa del Caffè Vergnano S.p.A

  Endereço : Santena (TO) - Strada Statale Torino-

-Asti KM. 20, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Crepes; baguetes recheadas; pãezi-

nhos; sanduíches recheados; quiche; sanduíches; sna-

cks à base de cereais; canapés; bolos frescos; empadas 

salgadas; aromatizantes à base de chá; aromas de 

café; aromas de chocolate; aromas alimentares sem 

serem óleos essenciais; aromas para bolos; aromas e 

temperos; ervas secas; óleos (à base) de café; espe-

ciarias; molhos; alimentos à base de cacau; biscoitos 

(doces ou salgados); pudins; cápsulas (pods) (chá / 

/ café); chocolates; chocolate; bolachas de água e sal 

(crackers); cremes de chocolate; creme de caramelo; 

creme inglês; cremes (sobremesas de forno); croissant; 

doces (rebuçados) e gomas de mascar (pastilhas) (sem 

ser para uso médico); bolos preparados (confeitaria); 

frutos com cobertura em chocolate; massa para bo-

lachas; maçapão (marzipan); suspiros (meringues); 

mousse; pandoro (bolo típico Italiano); panetone (bolo 

natalício Italiano); pastelaria, bolos, tartes (empadas) 

e biscoitos; produtos de chocolate; produtos de pada-

ria; trufas (confeitaria); tiramisú; nogados (nougat); 

algodão-doce; baguetes; brioches; palitos de pão (gres-

sinos); pão e pãezinhos; pão torrado (toasted bread); 

brownies (doces (bolo) feitos com chocolate e nozes); 

cheesecake (sobremesas à base de queijo); biscoitos de 

malte; cones para gelados; leite-creme; queques (mu-

ffins); pães crocantes (pastelaria); doces de chocolate; 

tostas (rusk bread); sobremesas de gelado; bolachas 

(cookies); queque (muffin); mil-folhas (pastelaria 

folhada); massa para bolos; massa quebrada; mas-

sa folhada; biscoitos wafer; pastelaria de chocolate; 

pastelaria fresca; pastelaria salgada; pastelaria seca; 

produtos de padaria congelados; bolo de ameixa; pro-

fiteroles; biscoitos de champanhe (biscoitos savoiardi); 

vol-au-vent; bombons; rebuçados (doces); caramelo; 

confeitaria; confetes (confeitaria); marshmallow (doce 

feito de raiz de alteia com gelatina); alcaçuz (confeita-

ria); menta (confeitaria); barras de chocolate; barras 

de cereais; frutose; bolo de leite; mel; substitutos de 

mel; xaropes e xarope de melaço; revestimentos e 

coberturas brilhantes para doces; açúcar; substitutos 

de açúcar; glaseados (icing); recheios à base de café; 

recheios à base de chocolate; barras de gelado; gelado; 
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substitutos de gelado; gelo; granizados; bolos de gela-

do; iogurtes gelados; pós para fazer gelados; bebidas à 

base de cacau; bebidas à base de café; bebidas à base 

de chocolate; bebidas à base de chá; sacos de café; sa-

quinhos de chá; cacau; bebidas de cacau com leite; café 

e leite; cappuccino; cápsulas de café; grãos de café; 

chocolate quente; café frio; café moído; café expresso; 

café (torrado, em forma de pó, em grãos ou como uma 

bebida); extratos de café; concentrados de café; filtros 

sob a forma de sacos de papel contendo café; misturas 

de café; extratos de chá; folhas de chá; infusões, não 

medicinais; palitos de massa fritos; misturas de chá; 

produtos de cacau; substitutos de café; cápsulas (pods) 

de café; amaciantes de carne (para fins domésticos); 

chá gelado; chá instantâneo; chá sem teína; cereais; 

pastas alimentares (massas); cereais processados; trigo 

moído; trigo processado; arroz; sagu; farinhas vegetais; 

cereais para pequeno-almoço; flocos de milho; muesli; 

açúcar candy; guloseimas (confeitaria); confeitaria; 

misturas para bolos; café, chás e cacau e seus substitu-

tos; bebidas feitas de substitutos de café; bebidas com 

café gelado; roscas de massa (donuts) crocantes salga-

das; pão-de-ló; barras de chocolate prontas-a-comer; 

snacks feitos de pão ralado (rusk flour); essências para 

cozinhar; grãos de café em amêndoas açucaradas; 

cremes (custards); panquecas de maçã; scones de fru-

tas; soufflé (doces); bolos de chá (tea cakes); cápsulas 

grandes (café); bolo de copo (cupcake); barras à base 

de trigo; folhados de creme (cream puffs); pralinés 

(bombons); macarons (bolinhos de massapão); bolos 

de copo (cupcakes).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192495

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : Casa del Caffè Vergnano S.p.A

  Endereço : Santena (TO) - Strada Statale Torino-

-Asti KM. 20, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade; demonstração 

de produtos; direcção, preparação e organização de 

feiras comerciais com fins comerciais e publicitários; 

organização de exposições com fins empresariais ou 

comerciais; organização de feiras comerciais; divul-

gação de material publicitário online; distribuição de 

material promocional; distribuição de folhetos pro-

mocionais; promoção de produtos e serviços através 

de patrocínios; organização de feiras de comércio; 

serviços de assessoria de negócios relacionados com 

a comercialização de campanhas de arrecadação de 

fundos; organização da promoção de eventos de arre-

cadação de fundos de caridade; serviços de assessoria 

de negócios relacionados com gestão de campanhas 

de angariação de fundos; serviços de publicidade para 

aumentar a sensibilização do público em relação a 

questões sociais; apresentação de produtos em meios 

de comunicação para fins de serviços de vendas a 

retalho; serviços de decoração de montras; aluguer 

de stands de vendas; serviços de vendas por grosso 

relacionados com café; serviços de vendas por grosso 

relacionados com chá; serviços de vendas a retalho re-

lacionados com chávenas e copos; serviços de vendas a 

retalho relacionados com aparelhos eléctricos para uso 

doméstico; serviços de vendas a retalho relacionados 

com utensílios de preparação de alimentos; aluguer 

de máquinas de venda automática; serviços de vendas 

a retalho relacionados com café; serviços de vendas 

a retalho relacionados com chá; serviços de vendas a 

retalho relacionados com cacau; serviços de vendas 

por grosso relacionados com cacau; serviços de vendas 

por grosso relacionados com acessórios para prepara-

ção de alimentos; fornecimento de informações sobre 

produtos de consumo relacionados com comidas ou 

bebidas; serviços informatizados para encomendas on-

line; processamento electrónico de pedidos; serviços 

de vendas a retalho de bebidas não alcoólicas através 

de redes informáticas globais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192496

[220]  Data de pedido : 2022/01/06

[730]  Requerente : Casa del Caffè Vergnano S.p.A

  Endereço : Santena (TO) - Strada Statale Torino-

-Asti KM. 20, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de instalações para con-

ferências, exposições e reuniões; serviços comerciais 

de catering; fornecimento de instalações de trabalho 

temporário; serviços de bar de vinhos; fornecimento 

de comidas e bebidas em restaurantes e bares; forneci-

mento de informações para empregados de bares (bar-

tenders); serviços de banquetes; serviços de reservas 

de restaurantes; serviços de preparação de comidas e 

bebidas; serviços de fornecimento de comida para fora 

(takeaway); serviços de catering; serviços de snack-

-bares; fornecimento de comidas e bebidas em restau-

rantes e bares; serviços móveis de catering; salas de 

chá; serviços de catering para cafetarias de empresas; 

serviços de catering de comidas e bebidas para recep-

ções; fornecimento de serviços de catering para feiras 

comerciais e complexos de exposições; fornecimento 

de serviços de catering para instalações de conferên-

cias; serviços de catering para centros de conferências; 

serviços de abastecimento de café para escritórios 

(abastecimento de bebidas); serviços de assessoria 

relacionados com catering; aluguer de equipamentos 

de bar; serviços de catering corporativo; serviços de 

abastecimento de bebidas; decoração de alimentos; 

informações e assessoria relacionadas com a prepara-

ção de refeições; aluguer de cadeiras, mesas, toalhas 

de mesa, copos; aluguer de salas de reuniões; aluguer 

de aparelhos para cozinhar; aluguer de aparelhos para 

serviços alimentares; aluguer de móveis, toalhas de 

mesa e artigos de mesa; aluguer de equipamentos para 

serviços alimentares; aluguer de equipamentos de res-

tauração; aluguer de máquinas distribuidoras de bebi-

das; aluguer de ferramentas para serviços alimentares; 

aluguer de utensílios de cozinha; bar; fornecimento 

de comidas e bebidas por meio de uma furgoneta; 

fornecimento de comidas e bebidas para clientes de 

restaurantes; preparação de alimentos; preparação 

de comidas e bebidas; preparação e fornecimento de 

comidas e bebidas para consumo imediato; restauran-

tes de comida para fora (takeaway); serviços de bares 

e de restaurantes; serviços de cafetaria; serviços de 

comidas e bebidas para fora (take-away); serviços de 

preparação de comida para fora (takeaway); serviços 

de fornecimento de bebidas; serviços de abastecimento 

de alimentos; serviços de reserva de refeições; serviço 

de fornecimento de informações relacionadas com a 

preparação de comidas e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193039

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

489 304

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193075

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : c/o Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões de crédito, cartões inteligentes 

e cartões de fidelidade e equipamento para a leitura 

dos mesmos; publicações electrónicas, incluindo mas 

não limitado a publicações electrónicas descarregá-

veis, distribuídas ou vendidas online; software infor-

mático; hardware informático; software de aplicação, 

incluindo para fins bancários e financeiros; software 

informático interactivo; software adaptado para uso 

com telemóveis, computadores e computadores tablets; 

software informático para envio de mensagens, publi-

cidade e notificações através de dispositivos móveis 

para a internet; hardware e software informáticos para 

facilitar o acesso a contas de pagamento para fins de 
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comércio por meios electrónicos e sem fios; cartões 

magnéticos codificados; cartões inteligentes contendo 

um chip de circuito integrado; cartões de crédito, car-

tões bancários, cartões de crédito, cartões de débito 

e cartões de pagamento codificados magneticamente; 

publicações electrónicas, incluindo mas não limitado 

a publicações electrónicas descarregáveis, distribuídas 

ou vendidas online.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Austrália

N.º AU 2227631

[210]  N.º : N/193076

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : c/o Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de administração de ne-

gócios e serviços de suporte, incluindo administração 

de fundos de aposentadoria, relatórios e administra-

ção de benefícios de empregados de aposentadoria e 

acordos de investimento, serviços de administração de 

investimento e serviços de consultadoria de negócios; 

serviços de assessoria e consultadoria de negócios; 

previsões e análises económicas para fins comerciais; 

serviços prestados por consultores de negócios, de ges-

tão e de organização; pesquisa de negócios e análise 

de dados; serviços de informações de negócios; pes-

quisas, previsões e análises económicas, de negócios 

e de mercado; recolha de informações relacionadas 

com análises e pesquisas de mercado; serviços de pu-

blicidade, de marketing e de promoção; serviços de 

marketing relacionados com planeamento financeiro, 

serviços financeiros e assessoria financeira; serviços 

de administração de investimentos e serviços de con-

sultadoria de negócios; organização, operação e gestão 

(incluindo online) de programas ou esquemas de fide-

lidade ou de recompensas, incluindos em relação a se-

guros e investimento financeiro; promoção de vendas 

(incluindo online) através de programas ou esquemas 

de fidelidade ou de recompensas; serviços de assesso-

ria e informação (incluindo online) relacionados com 

programas ou esquemas de fidelidade ou de recompen-

sas; serviços de gestão comercial; gestão de projectos 

de negócios; gestão de questões de relacionamento 

com clientes e consumidores; serviços de auditoria e 

de devida diligência; fornecimento de serviços atrás 

referidos através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Austrália

N.º AU 2227631

[210]  N.º : N/193077

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : c/o Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços financei-

ros, nomeadamente, serviços de gestão de activos, ser-

viços de gestão de investimentos e serviços de asses-

soria de investimentos; serviços bancários; serviços de 

investimento; serviços de investimento, incluindo mas 

não limitado a investimentos em portefólios de imóveis 

comerciais / industriais directas e indirectas; serviços 

de seguros e financeiros, incluindo seguros totais de 

vida, seguros de doação, seguros de prazo, seguros de 

contas de investimento e seguros vinculados a inves-

timento incluindo apólices de crianças e apólices de 

prémios únicos; seguros de invalidez, seguros de des-

pesas de negócios, seguros de renovação de invalidez e 

contratos de anuidade de vários tipos; seguros gerais, 

seguros de invalidez pessoal, seguros de proprietários 

e seguros de habitacionários, seguros de bens pessoais 

e seguros de responsabilidade profissional; serviços 

nesta classe prestados por agentes envolvidos em tais 

negócios de seguros; serviços de subscrição de segu-

ros; serviços de gestão de dinheiro, investimento de 

dinheiro e gestão de investimento financeiro; gestão 

de fundos de investimento; gestão de investimento 

de fundos; investimento de fundos; gestão de fundos; 

serviços de gestão de fundos; serviços de investimento 

bancário; finanças, investimento bancário e adminis-

tração e assessoria de investimentos; gestão de activos 

financeiros; serviços de gestão de conformidade e de 
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risco; serviços de avaliação; serviços de assessoria de 

risco; gestão de portefólios de investimento, proprie-

dades, ações e fundos de investimentos hipotecários; 

estabelecimento e operação de fundos de aposenta-

doria, fundos de aposentadoria pessoais e fundos de 

aposentadoria autónomos; fornecimento de dinheiro e 

outras facilidades de crédito e de empréstimo; serviços 

de consultadoria nos domínios de aposentadoria, ser-

viços financeiros e de seguros; serviços bancários e de 

investimento; serviços de gestão financeira; avaliações 

financeiras; informação financeira; informações de in-

vestimento; fornecimento de informações relacionadas 

com pensões de aposentadoria, investimento, seguros, 

serviços bancários e financeiros; serviços actuariais, de 

corretagem, de pensões, fundos mútuos, hipotecas e de 

avaliação; estabelecimento e gestão de portefólios de 

investimento, dinheiro, hipoteca, propriedade, capital, 

fundos de investimento, infra-estruturas, juros fixos, 

dívidas, obrigações, esquemas de investimento geridos, 

capital privado, instrumentos financeiros híbridos; 

gestão de fundos de capitais públicos e privados; con-

tas de gestão de confiança de unidade; investimentos 

financeiros em activos e títulos; serviços de juros fixos, 

nomeadamente, fornecimento de produtos financeiros 

de rendimento fixo; serviços de gestão de dívidas; rees-

truturação de dívidas e transações; serviços de levan-

tamento de capitais; serviços financeiros e de investi-

mento, nomeadamente, gestão e corretagem no domí-

nio de obrigações; gestão de planos de investimento, 

nomeadamente, gestão e corretagem nos domínios de 

ações, obrigações, opções, matérias-primas, futuros e 

outros títulos, e o investimento de fundos de terceiros; 

serviços de investimento em fundos de capital privado; 

instrumentos financeiros híbridos, nomeadamente, 

operação e gestão de fundos de cobertura (hedge), 

acordo (pool) de comodidades e outros veículos de 

investimento colectivo e negociação para terceiros de 

títulos, opções, futuros, derivativos, instrumentos de 

dívida e comodidades; serviços bancários de investi-

mento imobiliário, de assessoria e de gestão; serviços 

financeiros baseados em propriedades; produtos finan-

ceiros baseados em propriedades; serviços bancários 

de investimento de propriedades; serviços de gestão de 

propriedades; serviços de gestão de activos de proprie-

dades; serviços de gestão de investimentos por grosso 

e a retalho; serviços de desenvolvimento de proprieda-

des; serviços de leasing de propriedades; investimento 

imobiliário; assessoria de investimento imobiliário; 

gestão imobiliária incluindo mas não limitado à gestão 

de resorts, hotéis, motéis, instalações de vendas a reta-

lho, centros comerciais (shopping centers), instalações 

de entretenimento, instalações industriais, instalações 

de escritórios, instalações residenciais e / ou locais de 

desenvolvimento; gestão, aluguer e leasing de bens 

imóveis comerciais e residenciais; serviços imobiliá-

rios incluindo aquisição e gestão para investimentos e 

leasing; compra, venda e leasing de bens imóveis; ser-

viços de gestão de inquilinos; gestão e administração 

de terrenos e propriedades; gestão de fundos mútuos, 

fundos de investimento imobiliário, e outros fundos 

compostos por bens imóveis, activos relacionados com 

bens imóveis ou títulos lastreados em bens imóveis, 

interesses imobiliários, ou bens relacionados com 

bens imóveis; aluguer de propriedades; correctores de 

imóveis; serviços de cobrança de rendas; o desenvolvi-

mento e gestão de activos imobiliários comerciais / in-

dustriais; gestão de fundos fiduciários de propriedades 

listados e não listados ou fundos especializados; servi-

ços de proteção e gestão de património; originação de 

activos; serviços financeiros para garantia de fundos 

para terceiros; serviços de empréstimos financeiros 

contra garantias e de financiamento de empréstimos; 

serviços de hipoteca e gestão financeira e avaliação; 

planeamento de patrimónios; planeamento imobiliá-

rio; planeamento financeiro; sourcing, assessoria e ges-

tão de fundos de infra-estruturas e activos; pesquisa 

financeira; consultadoria de plataformas e serviços de 

embalagem; gestão de dívidas; serviços de angariação 

e estruturação de dívidas, serviços de empréstimo; 

sucessão de negócios e consultadoria de continuação 

de negócios; serviços de pagamento e planeamento de 

reforma; serviços de pensões; serviços de planeamento 

de pensões; administração e gestão de planos, fundos 

e regimes de pensões e aposentadorias e fundos de 

pensões; assessoria em relação à gestão de investimen-

tos; emissão de ordens de pagamento de valores (tokens 

of value) relacionados com planos de programas de 

fidelização ou recompensas de clientes, incluindo em 

relação a seguros e investimentos financeiros; finan-

ciamento de bolsas de estudo; subvenções financeiras; 

fornecimento de informações financeiras através de 

ferramentas online; fornecimento de informações fi-

nanceiras através de uma calculadora online; produtos 

de poupança e produtos de cálculo financeiro; serviços 

financeiros, de aposentadoria e de seguro nesta classe 

incluindo a administração de fundos de aposentadoria 

e consultoria sobre benefícios de funcionários; servi-

ços administrativos prestados a fundos de pensão de 

indústria e corporativos, fiduciários e gerentes de fun-

dos; serviços fiduciários; fornecimento de serviços de 
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consultadoria, assessoria e gestão em relação a todos 

os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Austrália

N.º AU 2227631

[210]  N.º : N/193078

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : c/o Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de transmissão e de telecomu-

nicações pela internet relacionados com administração 

e apoio comercial, banco, serviços de investimento 

e financeiros, fundos de pensões e seguros; serviços 

de difusão pela internet, difusão e streaming de gra-

vações de áudio e vídeo de eventos e apresentações e 

webcasts, fornecendo fóruns online para a transmis-

são de mensagens entre usuários informáticos sobre o 

desenvolvimento, planeamento e realização de apre-

sentações de multimédia, fornecimento de salas de 

conversas online e quadros informativos electrónicos 

para transmissão de mensagens entre utilizadores no 

domínio de interesse geral; serviços de telecomunica-

ções, incluindo o fornecimento de links de telecomuni-

cações para a internet, incluindo serviços relacionados 

à administração e suporte de negócios, serviços finan-

ceiros, fundos de pensões e seguros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Austrália

N.º AU 2227631

[210]  N.º : N/193079

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

[730]  Requerente : A.C.N. 655 220 670 PTY LIMI-

TED

  Endereço : c/o Company Matters Pty Limited, 

Level 12, 680 George Street, Sydney, NSW, 2000, Aus-

tralia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização e direcção de conferên-

cias, seminários, palestras e programas de formação 

contínua; serviços educacionais, seminários, palestras, 

workshops de formação e programas de formação con-

tínua; serviços educacionais relacionados com fundo 

de pensões, seguros, banco, investimento, planeamen-

to financeiro e serviços financeiros; formação informa-

tizada; fornecimento de publicações electrónicas on-

line (não descarregáveis), incluindo relacionadas com 

finanças e seguros; serviços de consultadoria, asses-

soria e informação relacionados com os serviços atrás 

mencionados; fornecimento de serviços atrás referidos 

através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/11  Austrália

N.º AU 2227631

[210]  N.º : N/193093

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviço de telecomunicações; servi-

ços de difusão de programas de áudio e de vídeo e de 

filmes através da rádio ou televisão; difusão de pro-

gramas de televisão por cabo, de programas de rádio 

e de televisão e de filmes; serviços de radiodifusão 

televisiva de banda larga; serviços de transmissão tele-

visiva de banda larga; difusão de televisão por cabo e 

de televisão por satélite; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão por cabo de programas de televisão 

personalizados e interactivos; serviços de comunica-

ção de informação através da televisão; serviços de 

comunicação entre televisão e computadores; serviços 

de difusão de televisão digital; serviços de transmis-

são de televisão digital; difusão de televisão de alta-

-definição; serviços de transmissão de televisão de 

alta-definição; difusão de televisão interactiva; aluguer 

de tempo de acesso a sítios na rede apresentando pro-

gramas de computador, filmes, programas de televisão 

e gravações de vídeo; exploração de redes de televisão 
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por cabo; difusão de televisão pagar-para-ver (pay-per-

-view); transmissão de dados por fluxo contínuo [stre-

aming]; empréstimo de transmissores de televisão, ra-

diotransmissores e outros equipamentos e instrumen-

tos de comunicações; exploração de redes de televisão 

por cabo; serviços de transmissão de televisão pagar-

-para-ver (pay-per-view); prestação de informações so-

bre difusão de televisão, difusão de televisão por cabo 

e de difusão de rádio; retransmissão de programas de 

televisão por satélite; serviços de transmissão de tele-

visão por satélite; transmissão de programas de televi-

são por satélite e por cabo; serviços de comunicações 

através de televisão por satélite; teledifusão por subs-

crição; serviços de telecomunicações para a difusão ou 

transmissão de programas de rádio, de televisão e de 

filmes; transmissão e difusão de som, imagens e infor-

mação através da internet e computadores; transmis-

são de dados, vozes, imagens, conteúdos audiovisuais e 

imagens de televisão através de redes de televisão por 

cabo ou redes híbridas coaxiais e de fibra; teledifusão 

sem fios; fornecimento de acesso a bases de dados e à 

Internet através de telecomunicações; serviços de co-

municação electrónica; serviços de telecomunicações 

interativas; telecomunicação de informações (páginas 

web), programas informáticos e dados; fornecimento 

de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; serviços de encaminhamento de telecomuni-

cações; serviços de comunicações através de redes de 

computadores; disponibilização de acesso, por meio de 

telecomunicações, a facilidades e estruturas da rede 

mundial de computadores (world-wide web); comu-

nicações através de terminais informáticos, comuni-

cações através de redes de fibra óptica, transmissões 

assistidas por computador de mensagens e imagens, 

transmissão de faxes, envio de mensagens, serviços 

de paging, aluguer de modems, serviços de comunica-

ção de dados através de meios electrónicos; serviços 

telefónicos; serviços de telefone móvel; serviços de te-

legrafia, serviços de telex; comunicações telegráficas; 

serviços de agências noticiosas; serviços de comuni-

cação por satélite; transmissão de correio eletrónico; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços 

de envio, recepção e encaminhamento de mensagens 

electrónicas; recolha, transmissão e distribuição de da-

dos através de meios electrónicos (telecomunicações); 

recolha, transmissão e distribuição de mensagens de 

correio, informação de imagens estáticas e/ou em mo-

vimento, tais como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados através de 

meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por 

cabo, informáticos e por satélite; transmissão, difusão 

e recepção de áudio, vídeo, imagens estáticas e em mo-

vimento e dados, quer de forma comprimida ou não, 

em tempo real ou em diferido; serviços de mensagens 

electrónicas, de conferências e de transmissão de enco-

mendas; serviços de comunicação para videoconferên-

cias; serviços de videoconferência por satélite; serviços 

de videoconferências; serviços de comunicação através 

de televisão e de rádio; serviços de comunicação en-

tre computadores; comunicação através de painéis de 

informação electrónicos que permite aos utilizadores 

realizarem uma conversa interactiva em tempo real 

entre um terminal de computador e um painel de in-

formação electrónico contendo informação de imagens 

estáticas ou em movimento e informação de voz tais 

como caracteres; fornecimento de painéis de infor-

mação electrónicos e de mensagens para transmissão 

de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

disponibilização de acesso, por meio de telecomuni-

cações, a aparelhos de codificação e descodificação 

de sinais; serviços de teledifusão; difusão de música; 

transmissão de música, filmes, programas interactivos, 

vídeos, jogos de computador electrónicos; fornecimen-

to de instalações de telecomunicações para discussões 

e conversas interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados através de cartões telefónicos pré-pagos; 

serviços telefónicos relacionados com a autorização de 

cartões de crédito; fornecimento de acesso a sites de 

música digital na Internet; fornecimento de acesso a 

sites de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) na Internet; fornecimento de música digital 

através de telecomunicações; consulta informatizada 

de listas telefónicas; transmissão de informação relati-

va a compras on-line e a serviços de retalho em geral; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido (VOD); ser-

viços de comunicações de voz sobre protocolo Internet 

(VOIP) ponto-a-ponto; fornecimento de acesso de alta 

velocidade a redes de área local e à rede informática 

global; serviços de teletexto; serviços de notícias e de 

agências noticiosas; transmissão de notícias; forneci-

mento de instalações de difusão de rádio e televisão; 

exploração de estações terrestres transmissoras e/ou 

receptoras (quer fixas quer móveis); divulgação de pro-

gramas de televisão retransmitidos por satélites, atra-

vés da Internet ou por outros meios electrónicos; stre-

aming; serviços de transmissão de dados de áudio e 

de vídeo por fluxo contínuo (streaming) através da In-

ternet;. transmissão por fluxo contínuo (streaming) de 

conteúdos e matérias áudio através de uma rede infor-

mática global; transmissão de conteúdos audiovisuais 
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descarregáveis sob a forma de películas cinematográfi-

cas, programas de televisão, vídeos, vídeos de música, 

e música de duração total ou parcial ou de clips dos 

mesmos; transmissão de jogos de vídeo e interactivos; 

serviços de podcasting e webcasting; fornecimento de 

fóruns on-line, salas de chat, e blogs através da Inter-

net; serviços de mensagens através da web; serviços de 

acesso a bases de dados informáticas; fornecimento de 

acesso a bases de dados na rede informática mundial 

para a procura e recuperação de informação, dados, 

web sites e recursos disponíveis em redes informáticas; 

fornecimento de acesso de utilizadores a uma base 

de dados informática contendo publicações e dados 

electrónicos através de redes informáticas para efeitos 

de processamento e/ou visualização; fornecimento de 

acesso de utilizadores a computadores remotos conten-

do publicações electrónicas, painéis de avisos, bases de 

dados e informações acessíveis através de um compu-

tador; fornecimento de acesso a chats de internet; ser-

viços de consultadoria em relação a equipamento para 

o processamento de dados, aparelhos para o registo, a 

transmissão, a reprodução do som, de dados, de texto 

ou de imagens, todos para a transmissão, distribuição 

e difusão de informações, dados, gráficos, som, músi-

ca, vídeos, animações e texto através de sistemas de 

satélite ou de redes informáticas de linha terrestre, a 

hardware, software, tecnologia da informação, apare-

lhos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos 

electrónicos e à Internet; exploração de motores de 

pesquisa; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193095

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

Place, 979 King’s Road, Quarry Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviço de telecomunicações; serviços 

de difusão de programas de áudio e de vídeo e de 

filmes através da rádio ou televisão; difusão de pro-

gramas de televisão por cabo, de programas de rádio 

e de televisão e de filmes; serviços de radiodifusão 

televisiva de banda larga; serviços de transmissão tele-

visiva de banda larga; difusão de televisão por cabo e 

de televisão por satélite; transmissão de televisão por 

cabo; transmissão por cabo de programas de televisão 

personalizados e interactivos; serviços de comunica-

ção de informação através da televisão; serviços de 

comunicação entre televisão e computadores; serviços 

de difusão de televisão digital; serviços de transmis-

são de televisão digital; difusão de televisão de alta-

-definição; serviços de transmissão de televisão de 

alta-definição; difusão de televisão interactiva; aluguer 

de tempo de acesso a sítios na rede apresentando pro-

gramas de computador, filmes, programas de televisão 

e gravações de vídeo; exploração de redes de televisão 

por cabo; difusão de televisão pagar-para-ver (pay-per-

-view); transmissão de dados por fluxo contínuo [stre-

aming]; empréstimo de transmissores de televisão, ra-

diotransmissores e outros equipamentos e instrumen-

tos de comunicações; exploração de redes de televisão 

por cabo; serviços de transmissão de televisão pagar-

-para-ver (pay-per-view); prestação de informações so-

bre difusão de televisão, difusão de televisão por cabo 

e de difusão de rádio; retransmissão de programas de 

televisão por satélite; serviços de transmissão de tele-

visão por satélite; transmissão de programas de televi-

são por satélite e por cabo; serviços de comunicações 

através de televisão por satélite; teledifusão por subs-

crição; serviços de telecomunicações para a difusão ou 

transmissão de programas de rádio, de televisão e de 

filmes; transmissão e difusão de som, imagens e infor-

mação através da internet e computadores; transmis-

são de dados, vozes, imagens, conteúdos audiovisuais e 

imagens de televisão através de redes de televisão por 

cabo ou redes híbridas coaxiais e de fibra; teledifusão 

sem fios; fornecimento de acesso a bases de dados e à 

Internet através de telecomunicações; serviços de co-

municação electrónica; serviços de telecomunicações 

interativas; telecomunicação de informações (páginas 

web), programas informáticos e dados; fornecimento 

de ligações de telecomunicações à Internet ou a bases 

de dados; serviços de encaminhamento de telecomuni-

cações; serviços de comunicações através de redes de 

computadores; disponibilização de acesso, por meio de 

telecomunicações, a facilidades e estruturas da rede 

mundial de computadores (world-wide web); comu-

nicações através de terminais informáticos, comuni-

cações através de redes de fibra óptica, transmissões 

assistidas por computador de mensagens e imagens, 

transmissão de faxes, envio de mensagens, serviços 

de paging, aluguer de modems, serviços de comunica-

ção de dados através de meios electrónicos; serviços 
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telefónicos; serviços de telefone móvel; serviços de te-

legrafia, serviços de telex; comunicações telegráficas; 

serviços de agências noticiosas; serviços de comuni-

cação por satélite; transmissão de correio eletrónico; 

aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços 

de envio, recepção e encaminhamento de mensagens 

electrónicas; recolha, transmissão e distribuição de da-

dos através de meios electrónicos (telecomunicações); 

recolha, transmissão e distribuição de mensagens de 

correio, informação de imagens estáticas e/ou em mo-

vimento, tais como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados através de 

meios mecânicos, electrónicos, telefónicos, telex, por 

cabo, informáticos e por satélite; transmissão, difusão 

e recepção de áudio, vídeo, imagens estáticas e em mo-

vimento e dados, quer de forma comprimida ou não, 

em tempo real ou em diferido; serviços de mensagens 

electrónicas, de conferências e de transmissão de enco-

mendas; serviços de comunicação para videoconferên-

cias; serviços de videoconferência por satélite; serviços 

de videoconferências; serviços de comunicação através 

de televisão e de rádio; serviços de comunicação en-

tre computadores; comunicação através de painéis de 

informação electrónicos que permite aos utilizadores 

realizarem uma conversa interactiva em tempo real 

entre um terminal de computador e um painel de in-

formação electrónico contendo informação de imagens 

estáticas ou em movimento e informação de voz tais 

como caracteres; fornecimento de painéis de infor-

mação electrónicos e de mensagens para transmissão 

de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; 

disponibilização de acesso, por meio de telecomuni-

cações, a aparelhos de codificação e descodificação 

de sinais; serviços de teledifusão; difusão de música; 

transmissão de música, filmes, programas interactivos, 

vídeos, jogos de computador electrónicos; fornecimen-

to de instalações de telecomunicações para discussões 

e conversas interactivas; serviços de telecomunicações 

prestados através de cartões telefónicos pré-pagos; 

serviços telefónicos relacionados com a autorização de 

cartões de crédito; fornecimento de acesso a sites de 

música digital na Internet; fornecimento de acesso a 

sites de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio 

layer 3) na Internet; fornecimento de música digital 

através de telecomunicações; consulta informatizada 

de listas telefónicas; transmissão de informação relati-

va a compras on-line e a serviços de retalho em geral; 

serviços de transmissão de vídeo a pedido (VOD); ser-

viços de comunicações de voz sobre protocolo Internet 

(VOIP) ponto-a-ponto; fornecimento de acesso de alta 

velocidade a redes de área local e à rede informática 

global; serviços de teletexto; serviços de notícias e de 

agências noticiosas; transmissão de notícias; forneci-

mento de instalações de difusão de rádio e televisão; 

exploração de estações terrestres transmissoras e/ou 

receptoras (quer fixas quer móveis); divulgação de pro-

gramas de televisão retransmitidos por satélites, atra-

vés da Internet ou por outros meios electrónicos; stre-

aming; serviços de transmissão de dados de áudio e 

de vídeo por fluxo contínuo (streaming) através da In-

ternet;. transmissão por fluxo contínuo (streaming) de 

conteúdos e matérias áudio através de uma rede infor-

mática global; transmissão de conteúdos audiovisuais 

descarregáveis sob a forma de películas cinematográfi-

cas, programas de televisão, vídeos, vídeos de música, 

e música de duração total ou parcial ou de clips dos 

mesmos; transmissão de jogos de vídeo e interactivos; 

serviços de podcasting e webcasting; fornecimento de 

fóruns on-line, salas de chat, e blogs através da Inter-

net; serviços de mensagens através da web; serviços de 

acesso a bases de dados informáticas; fornecimento de 

acesso a bases de dados na rede informática mundial 

para a procura e recuperação de informação, dados, 

web sites e recursos disponíveis em redes informáticas; 

fornecimento de acesso de utilizadores a uma base 

de dados informática contendo publicações e dados 

electrónicos através de redes informáticas para efeitos 

de processamento e/ou visualização; fornecimento de 

acesso de utilizadores a computadores remotos conten-

do publicações electrónicas, painéis de avisos, bases de 

dados e informações acessíveis através de um compu-

tador; fornecimento de acesso a chats de internet; ser-

viços de consultadoria em relação a equipamento para 

o processamento de dados, aparelhos para o registo, a 

transmissão, a reprodução do som, de dados, de texto 

ou de imagens, todos para a transmissão, distribuição 

e difusão de informações, dados, gráficos, som, músi-

ca, vídeos, animações e texto através de sistemas de 

satélite ou de redes informáticas de linha terrestre, a 

hardware, software, tecnologia da informação, apare-

lhos de telecomunicações, aparelhos e instrumentos 

electrónicos e à Internet; exploração de motores de 

pesquisa; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193220

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

[730]  Requerente : Holcim AG

  Endereço : Grafenauweg 10 6300 Zug Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção e renovação de edifícios e 

outras estruturas; serviços de construção e manuten-

ção relacionados com engenharia civil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193221

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

[730]  Requerente : Holcim AG

  Endereço : Grafenauweg 10 6300 Zug Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; betão; betão pronto a usar; cimento; misturas de 

cimento; argamassa; escórias de fundição [materiais 

de construção]; gesso [materiais de construção]; agre-

gados; pez, alcatrão, betume e asfalto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193222

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

[730]  Requerente : Holcim AG

  Endereço : Grafenauweg 10 6300 Zug Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais de isolamento de espuma 

para uso em edificação e construção; materiais isolan-

tes; materiais isolantes para construção; isolamentos 

em espuma para uso em edificação e construção; subs-

tâncias para isolar edifícios da humidade; materiais 

isolantes feitos de espuma de poliuretano; fitas isola-

doras; fitas adesivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193223

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

[730]  Requerente : Holcim AG

  Endereço : Grafenauweg 10 6300 Zug Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : Revestimentos resistentes às intempé-

ries [tintas]; preparações de revestimento com proprie-

dades repelentes de água [tintas]; tinta para pintura de 

casas; tintas para proteção contra a corrosão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193224

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

[730]  Requerente : Lasengle Inc.

  Endereço : 3-6-28 Aobadai Meguro-ku Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

C D
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CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193225

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

[730]  Requerente : Lasengle Inc.

  Endereço : 3-6-28 Aobadai Meguro-ku Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193241

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

[730]  Requerente : NICHIBAN CO., LTD.

  Endereço : 2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8663 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Colas (pastes) e outros produtos ade-

sivos para fins de papelaria ou para fins domésticos; 

máquinas para imprimir endereços; fitas de tinta; 

máquinas automáticas para estampar carimbos; agra-

fadores eléctricos para para fins de papelaria; máqui-

nas de selar envelopes para escritórios; máquinas de 

obliteração de carimbos; instrumentos para desenho; 

máquinas de escrever; máquinas de passar cheques 

(check writers); aparelhos e máquinas para mimeogra-

far (mimeógrafos); duplicadores de relevo; destruido-

res de papel (para uso em escritório); máquinas para 

franquiar (para colar selos ou imprimir a franquia); 

duplicadores rotativos; recipientes de embalagem in-

dustriais em papel; papel anti-adesivo (release paper) 

para uso em fitas adesivas; papel anti-adesivo (release 

paper) para uso em folhas adesivas; papel anti-adesivo 

(release paper) para uso em etiquetas adesivas; papel 

anti-adesivo (release paper) coberto com adesivos; 

papel anti-adesivo (release paper); papel e cartão; 

artigos de papel (papelaria); utensílios para escrita 

(instrumentos de escrita); artigos para pintores; fitas 

adesivas (para papelaria); distribuidores de fita adesiva 

(artigos de escritório); sinetes para lacrar (papelaria); 

etiquetas, sem ser em matérias têxteis; autocolantes 

(artigos de papelaria); etiquetas de preço; letreiros de 

papel; papel para cartas; papel para cartas adesivo; 

notas auto-aderentes; fitas auto-adesivas para fins de 

papelaria ou para fins domésticos; fitas para encader-

nação; dispensadores de fitas auto-adesivas (artigos 

de escritório); artigos de papelaria; material impresso; 

pinturas e obras de caligrafia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193242

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

[730]  Requerente : NICHIBAN CO., LTD.

  Endereço : 2-3-3, Sekiguchi, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8663 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Fitas para isolamento eléctrico; pro-

dutos de borracha para isolamento elétrico; materiais 

para o isolamento eléctrico; cordas e laços em borra-

cha; recipientes de embalagem industriais em borra-

cha; películas de plástico e folhas de plástico para fins 

agrícolas ou hortícolas; películas plásticas cobertas 

com adesivos (não incluído noutras classes); fitas auto-

-adesivas, sem serem artigos de papelaria e não para 

fins médicos ou domésticos; fitas adesivas, sem ser 

artigos de papelaria e não para fins médicos ou domés-

ticos; compostos vedantes para juntas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193243

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

[730]  Requerente : GLOBAL RESTAURANTS 

SPV LTD

  Endereço : 529, 35th Floor, Al Maqam Tower, 

ADGM Square, Al Maryah Island - Abu Dhabi, Uni-

ted Arab Emirates

  Nacionalidade :  Emirados Ára-

bes Unidos

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de bares; serviços de cafés; 

serviços de cafés (cafetarias); serviços de acampa-

mento (serviços de campos de férias (hospedagem/ 

/albergaria)); serviços de cantinas; serviços de catering 

(catering de comidas e bebidas); aparelhos de cozinha 

(aluguer de); hotéis; aluguer de cadeiras, mesas, toa-

lhas de mesa, copos (vidraria); aluguer de aparelhos 

de cozinha; restaurantes; restaurantes (self-service); 

restaurantes de self-service; serviços de snack-bares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193256

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

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Farmacêuticas para o tratamento de 

doenças virais; preparações de vacinas para uso huma-

no; preparações para vacinas orais; vacinas; imunoes-

timulantes; agentes antivirais; preparações farmacêu-

ticas; preparações bacteriológicas para uso médico; 

vacinas contra infeções pneumocócicas; preparações 

de vacinas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193257

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

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação sobre o can-

cro para fins médicos; investigações científicas para 

uso médico; serviços de testes de qualidade; serviços 

de investigação médica; serviços de desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas e de farmacêuticos; 

serviços de investigação médica; serviços de pesquisa 

farmacêutica; investigação de medicamentos; serviços 

de investigação e desenvolvimento relacionados com 

medicamentos; programação de computadores no do-

mínio médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193258

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

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Farmacêuticas para o tratamento de 

doenças virais; preparações de vacinas para uso huma-

no; preparações para vacinas orais; vacinas; imunoes-

timulantes; agentes antivirais; preparações farmacêu-

ticas; preparações bacteriológicas para uso médico; 

vacinas contra infeções pneumocócicas; preparações 

de vacinas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.
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[210]  N.º : N/193259

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

[730]  Requerente : Suzhou Abogen Biosciences Co., 

Ltd.

  Endereço : Unit 501, Building B1, No.218 Xinghu 

Street, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China (Jiang-

su) Pilot Free Trade Zone

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação sobre o can-

cro para fins médicos; investigações científicas para 

uso médico; serviços de testes de qualidade; serviços 

de investigação médica; serviços de desenvolvimento 

de preparações farmacêuticas e de farmacêuticos; 

serviços de investigação médica; serviços de pesquisa 

farmacêutica; investigação de medicamentos; serviços 

de investigação e desenvolvimento relacionados com 

medicamentos; programação de computadores no do-

mínio médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho e branco.

[210]  N.º : N/193260

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

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; exctratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; produtos lácteos e 

substitutos lácteos; leite de aveia, leite de arroz, lei-

te de soja, leite de amêndoa e leite de coco, e queijo, 

manteiga e iogurtes feitos a partir dos produtos acima 

mencionados; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193261

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

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; exctratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; produtos lácteos e 

substitutos lácteos; leite de aveia, leite de arroz, lei-

te de soja, leite de amêndoa e leite de coco, e queijo, 

manteiga e iogurtes feitos a partir dos produtos acima 

mencionados; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193262

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

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; exctratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; produtos lácteos e 

substitutos lácteos; leite de aveia, leite de arroz, lei-

te de soja, leite de amêndoa e leite de coco, e queijo, 

manteiga e iogurtes feitos a partir dos produtos acima 

mencionados; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193263

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

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; exctratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; produtos lácteos e 

substitutos lácteos; leite de aveia, leite de arroz, lei-

te de soja, leite de amêndoa e leite de coco, e queijo, 

manteiga e iogurtes feitos a partir dos produtos acima 

mencionados; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193310

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

[730]  Requerente : Melissa & Doug LLC

  Endereço : 10 Westport Road, Lobby A Building, 

2nd Floor, Wilton, CT 06897, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Livros para crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193336

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

[730]  Requerente : Bugatti International S.A.

  Endereço : 412F route d’Esch, 1030 Luxembourg, 

Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; artigos 

de joalharia, pedras preciosas e semi-preciosas; instru-

mentos horológicos e cronométricos; relógios de pulso; 

peças e acessórios para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/29  Alemanha

N.º 30 2021 113 036.7

[210]  N.º : N/193337

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 13 104

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193367

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade e anúncios 

publicitários; análise de gestão de negócios ou consul-

tadoria de negócios; estudos de pesquisa de mercado 

ou de marketing; fornecimento de informações sobre 

vendas comerciais; gestão de negócios de hotéis para 

terceiros; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

para uma variedade de produtos em cada domínio de 

vestuário, alimentos e bebidas, artigos para o dia-a-

-dia, contendo todos os artigos em conjunto; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda grossista de 

vestuário; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda grossista de calçado; serviços de venda a reta-

lho ou serviços de venda grossista de sacos e bolsas; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda gros-

sista de artigos pessoais; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda grossista de automóveis; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda grossista 

para veículos motorizados de duas rodas, motociclos, 

scooters, ciclomotores; serviços de venda a retalho ou 
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serviços de venda grossista para bicicletas; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda grossista de 

máquinas, instrumentos e implementos e materiais 

agrícolas; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda grossista para produtos de impressão; serviços 

venda a retalho ou serviços de venda grossista de pa-

pel e artigos de papelaria; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda grossista de artigos de desporto; 

serviços de venda a retalho ou serviços de venda gros-

sista de brinquedos, bonecas, máquinas e aparelhos de 

jogos; serviços de venda a retalho ou serviços de venda 

grossista de relógios de mesa e de parede, relógios e 

óculos (lunetas e óculos de proteção); serviços de ven-

da a retalho ou serviços de venda grossista de tabaco e 

artigos para fumadores; promoção de produtos e servi-

ços de terceiros através da administração de planos de 

incentivos de vendas e promocionais envolvendo selos 

comerciais; gestão de negócios; preparação, auditoria 

ou certificação de declarações financeiras; serviços de 

colocação de emprego; realização de vendas em leilão; 

serviços de agência de importação-exportação; organi-

zação de assinaturas de jornais para terceiros; serviços 

de secretariado de taquigrafia; transcrição de docu-

mentos; cópia de documentos; trabalhos de escritório, 

nomeadamente arquivo, em especial documentos ou 

fitas magnéticas; compilação de informações em bases 

de dados informáticas; fornecimento de assistência 

comercial a terceiros na operação de aparelhos de 

processamento de dados, nomeadamente computado-

res, máquinas de escrever, máquinas de telex e outras 

máquinas de escritório; serviços de receção para visi-

tantes em edifícios [trabalhos de escritório]; aluguer 

de materiais de publicidade e marketing; aluguer 

de máquinas de escrever e copiadoras; informação 

comercial e aconselhamento para consumidores na 

escolha de produtos e serviços; fornecimento de in-

formações de emprego; fornecimento de informações 

sobre artigos de jornais; aluguer de máquinas de venda 

automática; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de tecidos e roupa de cama; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de fraldas; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de alimentos e bebidas; serviços 

retalhistas ou serviços grossistas de bebidas alcoólicas; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de carne; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de marisco; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de legumes 

e frutas; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

confeitaria, pão e bolos; serviços retalhistas ou servi-

ços grossistas de arroz e cereais; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de leite; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de bebidas gaseificadas [bebidas re-

frescantes] e bebidas não alcoólicas de sumos de fruta; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de chá, café 

e cacau; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

alimentos processados; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de móveis; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de acessórios para marcenaria; serviços re-

talhistas ou serviços grossistas de tapetes tatami; ser-

viços retalhistas ou serviços grossistas de equipamento 

ritual; serviços retalhistas ou serviços grossistas de 

máquinas e aparelhos elétricos; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de ferramentas manuais com lâmi-

nas ou pontiagudas, ferramentas manuais e ferragens 

metálicas; serviços retalhistas ou serviços grossistas 

de equipamento de cozinha, utensílios de limpeza e 

utensílios de lavagem; serviços retalhistas ou serviços 

grossistas de produtos farmacêuticos, veterinários e 

higiénicos e artigos médicos; serviços retalhistas ou 

serviços grossistas de cosméticos, produtos de higiene, 

dentífricos, sabões e detergentes; serviços retalhistas 

ou serviços grossistas de flores [naturais] e árvores; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de combus-

tível; serviços retalhistas ou serviços grossistas de má-

quinas e aparelhos fotográficos e material fotográfico; 

serviços retalhistas ou serviços grossistas de materiais 

de construção; serviços retalhistas ou serviços grossis-

tas de pedras preciosas semitrabalhadas e suas imita-

ções.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193369

[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 : 39

[511]  Serviços : Transporte ferroviário; fornecimento 

de informações relacionadas com transporte ferrovi-

ário; consultadoria em transporte de mercadorias no 



8114    16   2022  4  20 

domínio do transporte de mercadorias por camião, 

comboio, avião e mar; serviços de transporte e entre-

ga por via aérea, rodoviária, ferroviária e marítima; 

serviços de logística de cadeia de abastecimento e 

logística reversa, consistindo no armazenamento, 

transporte e entrega de mercadorias para terceiros por 

via aérea, ferroviária, marítima ou camião; reserva de 

lugares para viagens em veículos ferroviários; reserva 

de bilhetes para viagens de comboio; carregamento de 

contentores de carga em veículos ferroviários; aluguer 

de veículos ferroviários; serviços de navegação GPS; 

informações sobre transporte; aluguer de automóveis; 

aluguer de embarcações; aluguer de bicicletas; aluguer 

de motociclos; transporte de automóveis; fornecimen-

to de informações sobre estradas e tráfego; transporte 

por navio; serviços de transporte de carga aérea; servi-

ços de embalagem; corretagem de navios; desencalhe 

de navios; serviços de armazenamento; distribuição de 

eletricidade; aluguer de máquinas e aparelhos de carga 

e descarga; aluguer de veículos aéreos; acompanha-

mento de passageiros em viagens turísticas; serviços de 

organização e reserva de viagens, exceto os de aloja-

mento; aluguer de equipamento de posto de gasolina, 

sem sere para reparação e manutenção de automóveis.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193370

[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 : 41

[511]  Serviços : Gravação de vídeo; fotografia; pro-

dução de filmes, exceto filmes publicitários; circos; 

apresentação de espetáculos ao vivo; apresentação de 

representações teatrais; apresentação de espetáculos 

musicais; microfilmagem; entretenimento de televisão; 

serviços de loteria; edição de vídeos; dobragem; ensi-

no [formação]; serviços de escolas [educação]; forne-

cimento de exames educacionais; informações sobre 

educação; formação prática [demonstração]; recon-

versão profissional; serviços de educação e formação 

profissional; organização de cursos por correspondên-

cia; serviços de clube [entretenimento ou educação]; 

planeamento, direção e organização de simpósios; or-

ganização e direção de conferências; organização e di-

reção de colóquios; organização de competições [edu-

cação ou entretenimento]; adestramento de animais; 

serviços de jardim zoológico; serviços bibliotecários; 

publicação em linha de livros e periódicos eletrónicos 

não descarregáveis; informação sobre atividades re-

creativas; edição eletrónica; entretenimento; serviços 

de edição; informações de entretenimento; serviços 

de layout sem ser para fins publicitários; serviços de 

acampamentos desportivos; planeamento de festas; 

serviços de acampamento de férias [entretenimento]; 

serviços de estúdio de cinema; serviços de estúdio 

de gravação de música; aluguer de campos de ténis; 

cronometragem de eventos desportivos; fornecimento 

de instalações para exercícios; aluguer de campos des-

portivos; serviços de jogos fornecidos em linha a partir 

de uma rede informática; fornecimento de salas de 

música; fornecimento de instalações de museu [apre-

sentações, exposições]; organização de exposições com 

fins culturais ou educativos; organização de eventos 

desportivos; organização de seminários ou sessões de 

formação; serviços de instrução relacionados com a 

operação de robôs; reserva de lugares para espetácu-

los; fornecimento de instalações para filmes, espetácu-

los, peças de teatro, música ou formação educacional; 

aluguer de filmes cinematográficos; organização e 

planeamento de filmes, espetáculos, peças de teatro 

ou representações musicais; aluguer de equipamento 

de mergulho; serviços de educação e instrução rela-

cionados com artes, artesanato, desporto ou cultura 

geral; organização, preparação e direção de corridas 

de barcos; aluguer de equipamentos desportivos, ex-

ceto veículos; organização, preparação e direção de 

corridas de cavalos; aluguer de câmaras de vídeo ou 

máquinas fotográficas; organização, preparação e di-

reção de corridas de bicicleta; aluguer de aparelhos de 

rádio e televisão; produção de filmes em fitas de vídeo 

no domínio da educação, cultura, divertimento ou des-

porto [sem ser para filmes ou programas de televisão 

e não para publicidade ou anúncios publicitários]; alu-

guer de gravações de som; fornecimento de instalações 

de diversão; aluguer de fitas de vídeo; organização 

de eventos de entretenimento, exceto filmes cinema-

tográficos, espetáculos, peças de teatro, espetáculos 
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musicais, desporto, corridas de cavalos, corridas de 

bicicleta, corridas de barco e corridas de automóveis; 

aluguer de brinquedos; cursos de revisão para exames 

nacionais; aluguer de equipamento de jogo; exposição 

em museus de produtos, modelos, réplicas, espécimes, 

materiais impressos, e materiais indicando a história 

das ciências naturais, tecnologia de tráfego e a transi-

ção de ferrovias, veículos, navios, aeronaves; aluguer 

de aparelhos de iluminação para cenários teatrais 

ou estúdios de televisão; instrução de condução de 

veículos; reportagem fotográfica; aluguer de pintu-

ras e obras caligráficas; interpretação da linguagem; 

organização, preparação e realização de corridas de 

motociclos; tradução de linguagem; serviços de instru-

ção relacionados com a operação de pequenos navios 

e barcos; fornecimento de publicações eletrónicas não 

descarregáveis; serviços de instrução relacionados com 

a condução de veículos de duas rodas; organização, 

preparação e realização de exposições de belas artes; 

produção de programas de rádio ou televisão; aluguer 

de negativos de filmes; aluguer de diapositivos; aluguer 

de máquinas e aparelhos cinematográficos; operação 

de equipamento de vídeo e áudio para a produção de 

programas de rádio e televisão; aluguer de máquinas 

e aparelhos óticos; exposições de plantas; bibliotecas 

de referência de literatura e registos documentais; 

fornecimento de jardins para admissão pública; alu-

guer de máquinas e aparelhos de diversão; direção de 

programas de rádio e televisão; aluguer de máquinas e 

aparelhos de jogos; serviços de instrução relacionados 

com a condução de motociclos; organização de corri-

das de motos; organização de eventos de motociclismo; 

fornecimento de informações sobre a doação de cadá-

veres humanos para educação médica; organização da 

doação de cadáveres humanos para educação médica; 

exibições de arte; fornecimento de vídeos da internet 

não descarregáveis; apresentações em salas de cinema 

ou produção e distribuição de filmes cinematográficos; 

aluguer de filmes cinematográficos; aluguer de discos 

ou fitas magnéticas gravadas com som; aluguer de fitas 

magnéticas gravadas com imagens.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193371

[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 : 42

[511]  Serviços : Conceção de software, programação 

de computadores ou manutenção de software para 

gestão de logística em hospitais; fornecimento de um 

programa informático eletrónico programável para um 

aparelho de controlo; fornecimento de um programa 

para um aparelho de controlo programável; conceção 

de software de computador, programação de com-

putador ou manutenção de software de computador; 

conceção de software informático, programação de 

computadores ou manutenção de software informáti-

co para controladores programáveis; teste, inspeção 

ou pesquisa de produtos farmacêuticos, cosméticos 

ou alimentos; fornecimento de programas de compu-

tador em redes de dados; aluguer de equipamento de 

cultura de células para fins experimentais e de inves-

tigação; inspeção de veículos terrestres motorizados 

[para testar o desempenho em estrada]; conceção de 

software informático, programação de computadores 

ou manutenção de software para controlar e analisar 

sistemas de operação ferroviária; fornecimento de 

programas de computador em redes de dados para 

análise de sistemas operacionais ferroviários através 

de telecomunicações e fornecimento de informações 

relacionadas com os mesmos; assessoria tecnológica 

relacionada com computadores, automóveis e máqui-

nas industriais; fornecimento de informações meteoro-

lógicas; design de arquitetura; conceção de máquinas, 

aparelhos, instrumentos [incluindo as suas partes] ou 

sistemas compostos por tais máquinas, aparelhos e 

instrumentos; serviços de design; pesquisa em cons-

trução civil ou planeamento urbano; teste ou pesquisa 

sobre prevenção da poluição; teste ou pesquisa em 

eletricidade; testes ou pesquisas em engenharia civil; 

teste, inspeção ou pesquisa na agricultura, pecuária ou 

pesca; teste ou pesquisa em máquinas, aparelhos e ins-

trumentos; aluguer de aparelhos de medição; aluguer 

de computadores; aluguer de aparelhos e instrumentos 

de laboratório; aluguer de instrumentos de desenho 

técnico.
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[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193383

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 529 159

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193411

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, Estados Unidos da Amé-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços promocionais de 

vendas (para terceiros); gestão comercial e consulto-

ria de gestão; informações comerciais; distribuição de 

prospectos; distribuição de amostras; organização de 

subscrições de jornais para terceiros; contabilidade; 

reprodução de documentos; gestão centralizada de 

processamento de dados; organização de exposições 

para fins comerciais ou publicitários; serviços de con-

sultoria de gestão comercial e serviços de consultoria 

comercial; serviços de desenvolvimento de negócios; 

análise de dados e estatísticas de estudos de merca-

do; serviços de processamento de dados; serviços de 

processamento de dados em inteligência artificial; 

serviços de processamento de dados em computação 

cognitiva; serviços de processamento de dados em 

computação em nuvem; serviços de processamento 

de dados em tecnologia de blockchain; serviços de 

processamento de dados em gestão de informação; 

serviços de processamento de dados em computação 

quântica e programação quântica; serviços de organi-

zação e realização de exposições comerciais no domí-

nio da informática, serviços informáticos, tecnologia 

da informação, inteligência artificial, computação em 

nuvem, tecnologia blockchain, computação quântica, 

gestão de bases de dados, telecomunicações e tran-

sacções comerciais electrónicas através de uma rede 

informática global; serviços de consultoria comercial 

sobre inteligência artificial; serviços de consultoria 

empresarial sobre sistemas informáticos que integram 

Processamento de Linguagem Natural (PLN), Linguís-

tica Computacional (LC), Recuperação de Informação 

(RI) e Aprendizagem Automatizada (AA) que são 

capazes de compreender questões humanas gerais e de 

formular respostas; serviços de consultoria comercial 

sobre computação em nuvem; serviços de consultoria 

comercial sobre tecnologia blockchain; serviços de 

consultoria comercial sobre computação quântica, 

programação quântica e para o desenvolvimento e 

teste de algoritmos quânticos; serviços de consultoria 

comercial sobre tecnologias de informação; análise e 

compilação de dados comerciais; sistematização de da-

dos em bases de dados informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/03  França

N.º 21 4 796 984



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8117

[210]  N.º : N/193413

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, Estados Unidos da Amé-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores; progra-

macão informática como serviço (SaaS) apresentando 

programas informáticos para gestão de dados; progra-

macão informática como serviço (SaaS) apresentando 

programas informáticos para computação em nuvem; 

programacão informática como serviço (SaaS) apre-

sentando programas informáticos para inteligência ar-

tificial; programacão informática como serviço (SaaS) 

apresentando programas informáticos para computa-

ção cognitiva; programacão informática como serviço 

(SaaS) apresentando programas informáticos para 

tecnologia blockchain; programacão informática como 

serviço (SaaS) apresentando programas informáticos 

para computação quântica e programação quântica; 

programacão informática como serviço (SaaS) apre-

sentando programas informáticos para construção, 

análise e execução de programas quânticos e algorit-

mos quânticos; programacão informática como serviço 

(SaaS) apresentando programas informáticos para 

desenvolvimento e testagem de algoritmos quânticos; 

serviços de programação de computadores e serviços 

de consultoria de computadores em inteligência artifi-

cial; serviços de programação de computadores e ser-

viços de consultoria de computadores em computação 

cognitiva; serviços de programação de computadores 

e serviços de consultoria de computadores em gestão 

de informação; serviços de programação de computa-

dores e serviços de consultoria de computadores em 

gestão de dados; serviços de programação de compu-

tadores e serviços de consultoria de computadores em 

computação em nuvem; serviços de programação de 

computadores e serviços de consultoria de computa-

dores em tecnologia blockchain; serviços de progra-

mação de computadores e serviços de consultoria de 

computadores em computação quântica; serviços de 

programação de computadores e serviços de consul-

toria de computadores em programacão informática 

como serviço (SaaS); concepção, instalação, actua-

lização e manutenção de programas informáticos de 

computador; concepção de programas informáticos e 

de equipamento de computador para terceiros, e ser-

viços de consultoria no domínio dos computadores; 

serviços informáticos, nomeadamente concepção, cria-

ção e manutenção de sítios-web para terceiros; análise 

de sistemas informáticos, base de dados e integração 

em rede, programação informática para terceiros, 

sendo todos para uso em transacções comerciais atra-

vés de redes informáticas globais; serviços de suporte 

técnico, nomeadamente resolução de problemas de 

programas de computador e de problemas de progra-

mas informáticos; concepção de sistemas de interco-

nexão de equipamento e de programas informáticos 

de computador, nomeadamente ligação electrónica 

entre uns e outros de computadores e de programas 

informáticos; serviços de testes de programas infor-

máticos e equipamento de computador (controlos de 

qualidade e técnico); estudos de projectos técnicos no 

domínio do equipamento e programas informáticos 

de computador; serviços de consultoria no domínio 

do equipamento de computadores, nomeadamente 

consultoria em matéria de pesquisa e desenvolvimento 

informático; serviços de aconselhamento e consultoria 

relacionados com o uso da internet; aluguer de compu-

tadores e de programas informáticos de computador; 

investigação científica e industrial, nomeadamente 

investigação e desenvolvimento de novos produtos, 

investigação biológica, investigação em bacteriologia, 

investigação em química, investigação em cuidados de 

beleza, investigação em mecânica, investigação geoló-

gica, investigação técnica, investigação farmacêutica, 

investigação científica para fins médicos; serviços 

de tecnologia de informação; serviços de integração 

de sistemas informáticos; serviços de consultoria no 

domínio da concepção, selecção, implementação e 

utilização de sistemas de equipamento e programas 

informáticos de computador para terceiros; serviços 

de apoio técnico, nomeadamente resolução de proble-

mas na natureza de diagnóstico de problemas de equi-

pamento e programas informáticos de computador; 

serviços de concepção de sistemas informáticos para 

terceiros; interconexão de equipamento de computa-

dor e programas informáticos, nomeadamente inte-

gração de sistemas e redes informáticas; serviços de 

testagem de programas informáticos e equipamento de 

computador, nomeadamente testagem de programas 

informáticos, computadores e servidores para assegu-

rar o seu bom funcionamento; serviços de computação 

em nuvem, nomeadamente serviços de equipamento 

e programas informáticos integrados em rede para 

provisionamento dinâmico, virtualização e medição 

do consumo de recursos informáticos; fornecimento 
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de sistemas informáticos virtuais e ambientes informá-

ticos virtuais através de computação em nuvem; con-

cepção e desenvolvimento de programas informáticos 

para armazenamento de dados em nuvem; serviços de 

fornecimento de alojamento em nuvem; serviços de 

armazenamento e recuperação de dados electrónicos; 

serviços de segurança de dados; assistência informá-

tica por programadores; concepção de equipamento 

informático para redes informáticas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/03  França

N.º 21 4 796 984

[210]  N.º : N/193417

[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 : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; subs-

tâncias farmacêuticas dermatológicas; substâncias 

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

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

cuidado da pele, a revitalização e o rejuvenescimento 

da pele; cosméticos medicinais; sabões medicinais; 

cremes dermatológicos, medicinais; produtos de lim-

peza para o rosto, medicinais; tratamentos medicinais 

para o cabelo; cotonetes algodoados para uso médico; 

preparações químicas para uso em análises médicas de 

ADN; preparações para uso em exames de ADN e em 

análise e diagnóstico da pele (medicinais); substâncias 

para testes para uso relacionado à pele (medicinais); 

alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal; 

suplementos alimentares para consumo humano; su-

plementos vitamínicos e minerais; bebidas à base de 

minerais (medicinais); preparações médicas para ema-

grecimento; gomas de mascar para uso medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193418

[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 : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para diag-

nóstico médico; ferramentas de diagnóstico médico; 

aparelhos elétricos para tratamento cosmético da pele; 

aparelhos médicos para testes da pele [cosméticos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193419

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos bem 

como serviços de pesquisas e de concepção a eles re-

ferentes; pesquisas científicas relacionadas aos cosmé-

ticos; serviços laboratoriais para testes; análises labo-

ratoriais; serviços de laboratórios médicos; análise de 

diagnóstico (incluídas nesta classe); testes de cosméti-

cos; serviços de investigação laboratorial relacionados 

com dermatologia; conceção e desenvolvimento de 

aparelhos de diagnóstico e testes; serviços de consul-

tadoria, informação e aconselhamento em relação aos 

acimareferidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193476

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

[730]  Requerente : SCEA FONCIERE DU CHA-

TEAU MONTROSE

  Endereço : Château Montrose 33180 Saint-Es-

tèphe France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas); vinhos; vinhos de denominações de origem 

protegidas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193477

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

[730]  Requerente : SCEA FONCIERE DU CHA-

TEAU MONTROSE

  Endereço : Château Montrose 33180 Saint-Es-

tèphe France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas); vinhos; vinhos de denominações de origem 

protegidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193478

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

[730]  Requerente : SCEA FONCIERE DU CHA-

TEAU MONTROSE

  Endereço : Château Montrose 33180 Saint-Es-

tèphe France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas); vinhos; vinhos de denominações de origem 

protegidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193479

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

[730]  Requerente : DOMAINE HENRI REBOUR-

SEAU

  Endereço : 10 Place du Monument 21220 Gevrey-

-Chambertin, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas); vinhos; vinhos de denominações de origem 

protegidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193554

[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 : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas eléctricas; motores, excepto para veículos 

terrestres; acoplamentos para máquinas e componen-

tes de transmissão, excepto para veículos terrestres; 

implementos agrícolas, sem ser ferramentas manuais; 

incubadoras de ovos; máquinas de venda automática; 

máquinas de soldar; robôs industriais; aparelhos de 

solda a gás; aparelhos de solda eléctricos; máquinas 

para o fabrico e a montagem de chips; aparelhos e má-

quinas de fabrico de semicondutores; máquinas e apa-

relhos de soldadura eléctrica a arco; máquinas de cor-

te; máquinas e aparelhos de corte de metal; máquinas 

e aparelhos para colocação de componentes electróni-

cos; máquinas e aparelhos de inserção de componentes 

electrónicos; alimentadores para máquinas; máquinas 

e aparelhos de alimentação de componentes electró-

nicos; máquinas de ligação; máquinas de montagem; 

máquinas e aparelhos de processamento a laser; má-

quinas de gravação; instalações de condensação; ferra-

mentas eléctricas; mandris para berbequins eléctricos; 

máquinas de triturar; serras [máquinas]; lâminas para 

ferramentas eléctricas; permutadores de calor [peças 

de máquinas]; máquinas de extracção; máquinas de 

distribuição; máquinas de impressão; impressoras 3D; 

motores eléctricos [sem ser para veículos terrestres]; 

motores de direcção que não sejam para veículos 

terrestres; geradores de electricidade; geradores de 

electricidade eólicos; geradores de CA [alternadores]; 

aparelhos para geração de energia solar; sopradores 

centrífugos; sopradores de fluxo axial; engrenagens 

de redução [sem ser para veículos terrestres]; máqui-

nas de elevação; elevadores [elevadores]; sistemas de 

abertura de portas eléctricos; aparelhos de portas 

automáticas [eléctricos]; aparelhos para correr os cor-

tinados, operados electricamente; máquinas de lavar 

eléctricas; máquinas de lavar roupa [lavandaria]; má-

quinas de lavar loiça; tambores [partes de máquinas]; 
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compressores [máquinas]; bombas para máquinas; 

bombas eléctricas; máquinas misturadoras; máquinas 

de cortar; máquinas de mistura de alimentos; máqui-

nas de cortar alimentos; máquinas de picar alimentos; 

aparelhos para processamento de alimentos; mistura-

dores eléctricos manuais para uso doméstico; proces-

sadores de alimentos eléctricos para uso doméstico; 

moinhos de café eléctricos; liquidificadores eléctricos 

para uso doméstico; espremedores eléctricos para uso 

doméstico; moedores de carne eléctricos para uso do-

méstico; máquinas de polir arroz; trituradores de gelo 

eléctricos; trituradores de lixo; máquinas e aparelhos 

para limpeza, eléctricos; aspiradores eléctricos; ence-

radoras eléctricas; máquinas de sopradoras; máquinas 

de sucção de ar; filtros e bolsas para aspiradores de pó; 

máquinas eléctricas para colectar poeira; aparelhos 

para gaseificar a água; máquinas de embalagem; filtros 

para motores; filtros de gás para motores; máquinas 

de venda automática; distribuidores de bebidas para 

máquinas de venda automática; máquinas agrícolas; 

câmaras e incubadoras de crescimento de plantas para 

fins agrícolas; máquinas de compostagem; aparelhos 

de fornecimento de produtos químicos para uso em li-

nhas de produção; aparelhos para tratamento de gases 

de escape; máquinas de espuma de uretano; máquinas 

de pintura e revestimento; aparelhos para eliminação 

e recuperação de resíduos e sucatas; motores de venti-

ladores, excepto para veículos terrestres; peças e aces-

sórios para todos os artigos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193565

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foot-

ball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de empresas; serviços de agências de em-

prego; serviços de recrutamento de pessoal; promoção 

de vendas de direitos de média; promoção de eventos 

desportivos no domínio de futebol; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade através de 

patrocínio; serviços de publicidade online; serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados 

com gestão e administração de negócios comerciais 

prestados online ou através da internet; serviços pu-

blicitários e promocionais; divulgação de materiais 

publicitários e promocionais; fornecimento e aluguer 

de espaços publicitários e material publicitário; publi-

cação de materiais e textos publicitários; aluguer de 

tempo publicitário em créditos de filmes; serviços de 

publicidade na televisão e na rádio; publicidade sob a 

forma de animação; promoção de eventos desportivos 

no domínio de futebol; promoções de bens e serviços 

de terceiros; investigação de patrocínios empresariais 

relacionados com competições de futebol; compilação 

de anúncios publicitários para utilização como páginas 

web na internet ou em dispositivos de comunicação 

electrónica sem fios; fornecimento de espaço em sítios 

web através da internet para publicidade de produtos 

e serviços; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de bens e serviços; forne-

cimento de serviços de leilões online; compilação de 

directórios para publicação na internet ou em dispo-

sitivos de comunicação eletrónica sem fios; serviços 

de marketing promocional; serviços de agências de 

promoção desportiva e de relações públicas; servi-

ços de estudos de mercado; serviços de pesquisa de 

marketing; serviços de sondagem de opinião pública; 

organização de eventos, exposições, feiras e espetácu-

los com fins comerciais, promocionais e publicitários; 

organização de publicidade para exposições comer-

ciais; serviços de gestão de bases de dados; compila-

ção de estatísticas; serviços no domínio de recolha 

de dados e de informações estatísticas e outras sobre 

desempenhos desportivos; consultadoria em gestão 

e organização de negócios; serviços de consultadoria 

de negócios; organização de concursos promocionais; 

fornecimento de informações comerciais; publicidade 

de eventos desportivos no domínio de futebol; servi-

ços de vendas a retalho, incluindo serviços de vendas 

a retalho online relacionados com produtos de metal 

comum, ferramentas e instrumentos manuais, apare-

lhos/equipamentos ópticos e audiovisuais e magnéti-

cos e eléctricos/electrónicos, aparelhos/equipamentos 

médicos, i luminação e aquecimento e cozedura e 

refrigeração e secagem e aparelhos/equipamentos de 

ventilação, veículos e seus acessórios, artigos em me-

tais preciosos, joalharia e instrumentos cronométricos, 

crachás (badges) e alfinetes, instrumentos musicais, 

artigos de papel e de cartão, material impresso e ar-

tigos de papelaria, bilhetes para eventos desportivos, 

artigos de cabedal e de imitação de cabedal, malas e 
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sacos e etiquetas (holders), guarda-chuvas, mobiliário, 

artigos promocionais e de exposição, artigos têxteis, 

vestuário e chapelaria e calçado, fitas e tranças e pro-

dutos derivados, revestimentos de chão/solo, jogos e 

artigos de brincar e artigos desportivos, alimentos 

e produtos alimentares, bebidas refrigerantes e be-

bidas alcoólicas, solventes, parafina, cera, betume e 

petróleo, combustíveis, óleos, lubrificantes, fluidos de 

transmissão, fluidos de freio, agentes anticongelantes, 

líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, graxas 

(gorduras), gasolina, gasolina para motores, óleo die-

sel, gás combustível, gás inflamável, biocombustível, 

tampões de rodas (hub caps), pneus, capas de pneus, 

ligas para rodas, protectores solares, barras de tejadi-

lho, estantes para artigos desportivos (sports racks), 

coberturas para assentos, capas para veículos, batatas 

fritas em rodelas (potato chips), batatas fritas em pali-

tos (french fries), leite, bebidas à base de produtos lác-

teos, bebidas à base de iogurte, batidos (milk shakes), 

produtos lácteos, queijo, leite de soja (substitutos de 

leite), refrigerantes, águas minerais e gasosas, bebi-

das energéticas, bebidas isotónicas, bebidas e sumos 

de frutos e vegetais, cervejas, cervejas (ales), cervejas 

sem álcool, café, chá, cacau, bolos, bolachas, bolachas 

de água e sal, rebuçados (candy), gelados, confeitaria, 

confeitarias de chocolate, chocolate, tiras de milho 

fritas (corn chips), mostarda, vinagre, molhos (condi-

mentos), sanduíches de hambúrgueres, sanduíches de 

hambúrgueres com queijo (cheeseburger), sanduíches 

recheados com peixe, carne ou vegetais, sanduíches de 

cachorro-quente (hot dog), permitindo aos clientes a 

visualização e aquisição desses produtos no mercado 

ou na internet ou através de comunicação electrónica 

sem fios; serviços de lojas de conveniência incluídos 

nesta classe, incluindo serviços de vendas a retalho de 

produtos alimentares e bebidas; serviços de vendas 

a retalho relacionados com a venda e fornecimento 

de alimentos e bebidas através de máquinas de venda 

automática; serviços de vendas a retalho relacionados 

com a venda de alimentos através de restaurantes, re-

feitórios escolares, cafetarias, padarias, cantinas, lojas 

de charcutaria (delicatessen), refeitórios de empresas, 

lojas de especialidades alimentares (lojas de gelados 

(gelatarias) e de iogurtes, cafés, lojas de biscoitos); 

serviços de vendas a retalho, incluindo serviços de 

vendas a retalho online relacionados com combustível, 

gases combustíveis, querosene, biocombustíveis, óleos 

e gorduras para motor, lubrificantes e gorduras, óleos 

e líquidos de transmissão hidráulica, fluídos para cir-

cuitos hidráulicos e óleos hidráulicos, permitindo aos 

clientes a visualização e aquisição desses produtos no 

mercado ou pela internet ou comunicação electrónica 

sem fios; serviços de administração comercial para o 

processamento de vendas na internet ou em dispositi-

vos de comunicação electrónica sem fios; serviços de 

faturação; promoção de vendas, nomeadamente for-

necimento de programas de beneficios para clientes; 

serviços de promoção de venda de bilhetes; serviços de 

fidelização de clientes e serviços de clube de clientes 

para fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; 

distribuição de cartões de fidelidade e de membros co-

dificados que podem conter dados de identidade pes-

soais de utilizador para controlar o acesso a estádios 

desportivos; serviços de arquivo empresários de dados 

numa base de dados central, nomeadamente para 

imagens fixas e em movimento; serviços de lojas de 

vendas a retalho de produtos virtuais, nomeadamente, 

calçado, vestuário, chapelaria, artigos ópticos, sacos 

de desporto, mochilas, equipamento desportivo, arte, 

troféus, brinquedos e acessórios para utilização onli-

ne; serviços de lojas de vendas a retalho online de mer-

cadorias virtuais, nomeadamente, calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, sacos, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento desportivo, bolas de futebol, 

arte, troféus, brinquedos e acessórios; fornecimento 

de um sítio web com um mercado online para venda 

e troca de produtos virtuais com outros utilizadores; 

organização e realização de eventos, exibições, exposi-

ções e conferências para fins comerciais nas indústrias 

de entretenimento interactivo, realidade virtual, bens 

electrónicos de consumo e entretenimento de jogos 

de vídeo; serviços de lojas de vendas a retalho online 

apresentando hardware e software de realidade virtual 

e de realidade aumentada; serviços de lojas de vendas 

a retalho online apresentando conteúdos de realidade 

virtual e suportes de média digitais, nomeadamente, 

música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras au-

diovisuais e software de jogos de realidade virtual e 

aumentada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193617

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155590

[210]  N.º : N/193620

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155589

[210]  N.º : N/193635

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

[730]  Requerente : Tine SA

  Endereço : Postboks 7 Kalbakken, 0901 Oslo, 

Norway

  Nacionalidade :  Norueguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos de 

carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; 

geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, manteiga, 

iogurte e outros produtos lácteos; produtos lácteos e 

substitutos lácteos; leite de aveia, leite de arroz, lei-

te de soja, leite de amêndoa e leite de coco, e queijo, 

manteiga e iogurtes feitos a partir dos produtos acima 

mencionados; óleos e gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193665

[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 metálicos não eléctricos; pequenos itens 

de ferragens metálicas; recipientes de metal para o 

entreposto e transporte de mercadorias; cofres-fortes; 

recipientes metálicos de alta e baixa pressão, cilindros 

metálicos de alta e baixa pressão, tanques metálicos 

de alta e baixa pressão; válvulas metálicas (sem serem 

partes de máquinas); minerais metálicos; recipientes, 

cilindros e tanques de metal; cilindros e tanques em 

ligas metálicas para transporte; recipientes e cilindros 

metálicos e também em ligas metálicas para arma-

zenamento; recipientes, cilindros e tanques de metal 

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

tes, cilindros e tanques de ligas metálicas para gases, 

líquidos, ar ou produtos químicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193666

[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 : 12
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[511]  Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por 

terra, por ar ou por água; tanques de combustível para 

veículos; tanques de combustível para aparelhos de 

locomoção por terra, por ar ou por água; recipientes, 

cilindros e tanques para usos em veículos; recipientes, 

cilindros e tanques para usos em aparelhos de locomo-

ção por terra, por ar ou por água; barras de tejadilho 

para veículos; barras de tejadilho para aparelhos de 

locomoção por terra, por ar ou por água; barras de te-

jadilho para veículos para armazenamento de recipien-

tes, cilindros e tanques; sistemas de armazenamento 

de combustíveis como peças estruturais para veículos; 

sistemas de armazenamento de combustíveis como pe-

ças estruturais para aparelhos de locomoção por terra, 

por ar ou por água; peças sobressalentes e acessórios 

para veículos; peças sobressalentes e acessórios para 

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

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

ou na ferrovia; veículos elétricos e veículos eléctricos 

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

tanques de combustível para veículos e veículos para 

uso em terra, no ar, na água ou na ferrovia; recipien-

tes, cilindros e tanques para veículos e veículos para 

uso em terra, no ar, na água ou na ferrovia; recipientes 

para tejadilhos para veículos e veículos para uso em 

terra, no ar, na água ou na ferrovia; suportes de balan-

ço para navios; chassis de aeronaves; tanques de óleo 

como peças estruturais para veículos e veículos para 

uso em terra, no ar, na água ou na ferrovia; recipientes 

de armazenamento adaptados para uso em veículos; 

sistemas de combustíveis como peças estruturais para 

veículos automóveis e veículos para uso em terra, no 

ar, na água ou na ferrovia; motorizações como peças 

estruturais para veículos e veículos para uso em terra 

e na ferrovia; motorizações, incluindo motores e mo-

tores como peças estruturais para veículos e veículos 

para uso em terra e na ferrovia; electrificação de veí-

culos e produtos de conexão para veículos terrestres 

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

rovia; peças e acessórios para todos os produtos atrás 

citados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193672

[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 : 12

[511]  Produtos : Tanques de combustível para veículos 

terrestres; tanques de combustível para veículos; cai-

xas bagageiras de tejadilhos automáticas para automó-

veis; recipientes de armazenamento adaptados para 

usar em veículos; veículos; veículos para uso em terra, 

no ar, na água ou em vias férreas; veículos elétricos e 

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

em vias férreas; tanques de combustível para veículos 

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

férreas; recipientes, cilindros e tanques para veículos 

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

vias férreas; recipientes para tejadilhos de veículos e 

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

férreas; suportes de balanço para navios; chassis de 

aeronaves; tanques de óleo para veículos como peças 

estruturais de veículos e veículos para uso em terra, 

no ar, na água ou em vias férreas; recipientes de arma-

zenamento adaptados para uso em veículos e veículos 

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

sistemas de combustível como peças estruturais de 

veículos motorizados e veículos para uso em terra ou em 

vias férreas; motorizações como peças estruturais de 

veículos e veículos para uso em terra ou em vias férreas; 

motorizações, incluindo motores e motores, como pe-

ças estruturais de veículos e veículos para uso em terra 

ou em vias férreas; electrificação de veículos e produ-

tos de conexão para veículos terrestres e veículos para 

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

e acessórios para todos os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

clara e verde escura tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193702

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO., LTD.
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  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193703

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193704

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193750

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : STAEDTLER Mars GmbH & 

Co. KG

  Endereço : Moosaeckerstrasse 3, 90427 Nuern-

berg, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; convites em papel im-

pressos; obras de arte e estatuetas de papel e cartão, 

e modelos de arquitectos; material impresso; material 

impresso, nomeadamente modelos feitos de papel ou 

cartão e maquetas de arquitectura; jornais; periódicos; 

livros; marcadores para livros; blocos de papel para 

escrever; blocos de anotações; bloco de notas; blocos 

[papelaria]; blocos para desenho; blocos para traba-

lhos artísticos (artigos de papelaria); livros ilustrados; 

brochuras; livros de escritura; livros de exercícios; 

etiquetas em papel; calendários; arquivadores de 

escritório; blocos para anotações; pastas de arquivo 

de argolas; dossiers [papelaria]; livros de marcação; 

planificadores diários; fotografias impressas; artigos 

de papelaria; máquinas de escritório; instrumentos de 

escrita; lápis de aguarela; lápis; lápis de cor; lápis de 

cera (crayons); lápis de grafite; pastéis [lápis de cera]; 

lapiseiras; lápis com minas coloridas; lápis para pintar; 

paus de tinta; lápis de embreagem; lápis com mecanis-

mo de torção; porta-minas [lapiseiras]; canetas com 

mecanismo de deslizamento; canetas multifuncionais; 

minas de grafite para instrumentos de escrita; minas 

de grafite para lapiseras; minas de grafite a cores para 

lápis; recargas para canetas esferográficas; minas de 

grafite para lápis mecânicos (lapiseiras); canetas de 

ponta de fibra; canetas de feltro; cartuchos para cane-

tas de ponta de fibra e canetas de feltro; marcadores 

de destaque; marcadores permanentes; marcadores de 

quadro branco; marcadores de flipchart; marcadores 

de t-shirt (artigos de papelaria); marcadores metáli-

cos; marcadores secos; porta-canetas; canetas de tinta 

permanente; aparos para escrever; cartuchos de tinta 

para canetas de tinta permanente; conversores para 

tinta de escrita (artigos de papelaria); tinteiros; ca-

netas de papel de alumínio; cartuchos de canetas de 

papel de alumínio; canetas rollerball; tintas; cartuchos 

de canetas rollerball; canetas de tinta gel; cartuchos 

de tinta gel para canetas; tinta gel para canetas roller; 

canetas esferográficas; canetas marcadoras; recargas 

para canetas de marcação; lápis de borracha; canetas 

técnicas; pontas de canetas técnicas; tintas de dese-

nho; lápis de ardósia; canetas para unidades de exibi-

ção visual (não electrónicas); instrumentos de escrita 
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para unidades de exibição visual (não electrónicas); 

topper  de lápis (artigos de papelaria); giz; giz de 

escrever; giz aquoso; giz pastél; lápis de cera (wax 

crayon); gravuras impressas; sinetes para lacrar; lacre; 

apara-lápis; apara-lápis elétricos ou não elétricos; pro-

dutos para apagar nesta classe; borrachas para apagar; 

raspadeiras para escritório; réguas; transferidores para 

papelaria e para escritório; régua triangular (esqua-

dros); quadrados para desenhos (papelaria); esquadros 

geométricos (instrumentos de desenho); curvas fran-

cesas; conjunto (curvas) de Burmester (instrumentos 

de desenho); pochoirs [moldes recortados para pintar]; 

estênceis de desenho; modelos de desenho parabóli-

co; réguas de escala para desenho; instrumentos de 

desenho técnico; compassos para desenho; acessórios 

de compassos para canetas técnicas; pranchetas para 

desenho; compostos para modelagem; compostos de 

modelagem para secagem a ar; compostos de mode-

lagem duro-plástico; compostos para modelagem de 

plástico; compostos para modelagem amassados e 

termo-endurecíveis; argila para modelar; kits de ar-

tesanato ou kits de ensino contendo principalmente 

compostos para modelar; moldes para modelagem em 

argila (material para artistas); adesivos para artigos de 

papel e papelaria ou para uso doméstico; fitas adesi-

vas de enrolar (para papelaria e uso doméstico); colas 

(para escritório); cola líquida (para escritório); trans-

ferências [decalcomanias]; autocolantes [papelaria]; 

materiais para artistas; materiais de decoração e arte e 

suportes para os mesmos nesta classe; caixas de pintu-

ra para crianças; lápis de pintar; pincéis; paletas para 

pintores; cavaletes para a pintura; moldes de desenho; 

telas para pintura; imagens impressas; obras pintadas; 

oleografias; armários para papelaria [artigos de escri-

tório]; suportes e bandejas [artigos de escritório] para 

papelaria, instrumentos de escrita e canetas de escrita; 

pisa papéis; ampara-livros; pinças para notas; estojos 

para artigos de papelaria; mata-borrões; suportes para 

fotografias; tubos para lápis; caixas para lápis; suportes 

para canetas; agrafadores [papelaria]; perfuradores de 

escritório; estojos para escrita [conjuntos]; base para 

utensílios para escrever; blocos de papel para escre-

ver; material de instrução ou de ensino (com excepção 

de aparelhos); películas transparentes para desenho 

(artigos de papelaria); películas transparentes para 

impressão (artigos de papelaria); materiais plásticos 

para embrulho; sacos e artigos para empacotamento, 

embrulho e armazenamento feitos em papel, cartão ou 

plástico; caixas de plástico (artigos de papelaria) para 

materiais de escrita, desenho, pintura e modelação; 

caracteres de tipografia; clichés de tipografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193762

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : 

 Ming’s Piano Limited

  Endereço : 8 302

 Flat/ Room 302, No.8 Jordan Road, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193764

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 76 G

 Rua da Tribuna, N.o 76, Concordia Square, R/C-G, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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30

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193765

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 76 G

 Rua da Tribuna, N.o 76, Concordia Square, R/C-G, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

30

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193766

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : 

 MENG TEK TRADING COMPANY LIMITED

  Endereço : 76 G

 Rua da Tribuna, N.o 76, Concordia Square, R/C-G, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

3

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193778

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para a lavagem; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; loções 

comuns; loções, leites, cremes ou óleos para uso cos-

mético; cosméticos; preparações para maquilhagem; 

lápis para uso cosmético; preparações para desmaqui-

lhagem; preparações cosméticas para o cuidado da 

pele; estojos de cosmética; óleos essenciais para uso 

pessoal; panos ou lenços impregnados de loções cos-

méticas ou de essência de beleza; algodão e cotonetes 

algodoados para uso cosmético; sabonetes; produtos 

de toilette; máscaras de beleza; produtos para lim-

par o rosto [cosméticos]; produtos para lavar o rosto 

[cosméticos]; produtos de beleza; produtos de estética 

(cosméticos); pré-bases de maquilhagem ou bases de 

maquilhagem; vernizes para as unhas; preparações 

para remoção de vernizes; pestanas postiças; unhas 

postiças; óleos, leites, cremes ou espumas para limpeza 

do rosto; cremes ou óleos de massagem para o rosto ou 

o corpo; preparações de branqueamento da pele; pre-

parações cosméticas para o cuidado do corpo; panos 

ou lenços impregnados de um produto para limpeza 

da pele [para uso cosmético]; preparações não medi-

camentosas para o tratamento da acne; preparações de 

protecção solar; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para os cuidados dos cabelos; perfumes; 
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substâncias não medicamentosas (substâncias para 

higiene pessoal); soros de beleza; soros não medicinais 

para a pele; produtos para o cuidado da pele, produtos 

para limpar a pele, tónicos, esfoliantes e hidratantes; 

cremes, loções e géis do corpo, não medicamentosos; 

cremes e loções para as mãos e o corpo; géis de banho 

e de duche, não medicamentosos; esfoliantes para o 

corpo, pó para o corpo; óleos de banho e sais de banho 

não medicamentosos; loções para o cabelo; produtos 

para os cuidados dos cabelos; preparações cosméti-

cas para os cuidados dos cabelos, incluindo champôs, 

amaciadores e preparações para enxaguar os cabelos; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; bolas de al-

godão para aplicação de cosméticos; bolas de algodão 

para remoção de cosméticos; dentífricos; sabonetes 

não medicamentosos; loções para o cabelo, não medi-

camentosas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

escura e verde clara tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193779

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : Albion Co., Ltd.

  Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para a lavagem; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; loções 

comuns; loções, leites, cremes ou óleos para uso cos-

mético; cosméticos; preparações para maquilhagem; 

lápis para uso cosmético; preparações para desmaqui-

lhagem; preparações cosméticas para o cuidado da 

pele; estojos de cosmética; óleos essenciais para uso 

pessoal; panos ou lenços impregnados de loções cos-

méticas ou de essência de beleza; algodão e cotonetes 

algodoados para uso cosmético; sabonetes; produtos 

de toilette; máscaras de beleza; produtos para lim-

par o rosto [cosméticos]; produtos para lavar o rosto 

[cosméticos]; produtos de beleza; produtos de estética 

(cosméticos); pré-bases de maquilhagem ou bases de 

maquilhagem; vernizes para as unhas; preparações 

para remoção de vernizes; pestanas postiças; unhas 

postiças; óleos, leites, cremes ou espumas para limpeza 

do rosto; cremes ou óleos de massagem para o rosto ou 

o corpo; preparações de branqueamento da pele; pre-

parações cosméticas para o cuidado do corpo; panos 

ou lenços impregnados de um produto para limpeza 

da pele [para uso cosmético]; preparações não medi-

camentosas para o tratamento da acne; preparações de 

protecção solar; preparações cosméticas para o banho; 

preparações para os cuidados dos cabelos; perfumes; 

substâncias não medicamentosas (substâncias para 

higiene pessoal); soros de beleza; soros não medicinais 

para a pele; produtos para o cuidado da pele, produtos 

para limpar a pele, tónicos, esfoliantes e hidratantes; 

cremes, loções e géis do corpo, não medicamentosos; 

cremes e loções para as mãos e o corpo; géis de banho 

e de duche, não medicamentosos; esfoliantes para o 

corpo, pó para o corpo; óleos de banho e sais de banho 

não medicamentosos; loções para o cabelo; produtos 

para os cuidados dos cabelos; preparações cosméti-

cas para os cuidados dos cabelos, incluindo champôs, 

amaciadores e preparações para enxaguar os cabelos; 

cotonetes algodoados para uso cosmético; bolas de al-

godão para aplicação de cosméticos; bolas de algodão 

para remoção de cosméticos; dentífricos; sabonetes 

não medicamentosos; loções para o cabelo, não medi-

camentosas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verde 

escura e verde clara tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193785

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : EASYWIN LIMITED

  Endereço : 15/F, LiFung Centre, 2 On Ping Street, 

Siu Lek Yuen, Shatin, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviço de centro de redes de dados 

de telecomunicações; serviços de telecomunicações; 

fornecimento de acesso online a plataformas de tran-

sação electrónica; fornecimento de acesso a mercados 

electrónicos (portais); transmissão de informações, de 

imagens e mensagens por meios electrónicos; serviços 



8128    16   2022  4  20 

de correio electrónico; serviços de comunicação elec-

trónica relacionados a cotações e preços de mercado-

rias; tudo incluído na classe 38.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, azul, amarelo e 

branco.

[210]  N.º : N/193860

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

 Alter One Technology Development Company Limi-

ted

  Endereço : 1023 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193861

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

 Alter One Technology Development Company Limi-

ted

  Endereço : 1023 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193864

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de publicações on-line, 

não descarregáveis, no domínio de componentes elec-

trónicos, engenharia de concepção electrónica, inova-

ção electrónica e tecnologia de inovação electrónica.

[540]  Marca : 

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

como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/193865

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

 NIKKEI (HONG KONG) COMPANY LIMITED

  Endereço : 14-18

B 15 15-17

 Unit 15-17, 15/F, F lat 8, Wah Sang Ind Bldg, 14-18 

Wong Chuk Yeung Street, Fo Tan, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193866

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 13 14

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193867

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

1 13 14

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193868

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha 

(also trading as Toyota Motor Corporation)

  Endereço : 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis e suas partes estruturais.

[540]  Marca : 

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

azul escura, azul clara e branca tal como representado 

na figura.

[210]  N.º : N/193869

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193870

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193873

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193874

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193875

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193876

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193877

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193878

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193879

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193880

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

㓎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193881

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193882

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193883

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193884

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193887

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal; cintas 

em couro; chapéus-de-chuva; guarda-sol (sombrinhas); 

sacos de desporto (sem serem aqueles adaptados para 

produtos que são designados para conter); sacos de 

desporto com rodas; sacos de lazer; sacos-cama; male-

tas de viagem; mochilas; sacos de viagem; malas esco-

lares; bolsas de cintura; malas de mão; sacos de cabe-

dal; sacos de cabedal em forma de bola; sacos de praia; 

sacos porta-fatos para viagem; malas de viagem; cor-

reias para bagagem; sacos de viagem (holdalls); pastas 

(produtos em couro); pastas (maletas); estojos para 

produtos de toilette (vazios); sacos de toilette; estojos 

para chaves em couro; porta-cartões de visita; cartei-

ras para cartões de identidade; etiquetas para baga-

gem em couro; malas para transporte de documentos; 

carteiras de bolso; bolsas; porta-cheques; roupas para 

animais; coleiras para animais; trelas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193888

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha (não eléctricos); kits de 

cozinha portáteis para uso ao ar livre; frascos em vi-

dro (recipientes); colheres para misturar (utensílios 

de cozinha); espremedores de fruta, (não eléctricos) 

para fins domésticos; tábuas de cortar para a cozinha; 

tabuleiros para uso doméstico; refrigeradores (bal-

des de gelo); misturadoras; agitadores para cocktails; 

açucareiros; canecas de cerveja de estanho (tankard), 

canecas, taças e copos para bebidas; decantadores; loi-

ças e pratos, bases para copos, pires, copos; chaleiras; 

luvas com isolamento térmico para forno; luvas para 

uso doméstico; saca-rolhas; abre-garrafas; garrafas 

de bebidas; garrafas térmicas; geleiras não-eléctricas 

para comidas e bebidas; dispensadores de toalhas de 

papel (não metálicos); pentes e escovas para o cabelo; 

escovas de dentes; fio dental; dispositivos de fio den-

tal; estimuladores interdentários; estátuas, esculturas, 

figurinhas, ornamentos e troféus terracota ou vidro; 

garrafas decorativas para fins cosméticos; estendais 

para a roupa; cestos para papéis; porquinhos mealhei-

ros (não metálicos); pratos de mesa de recordação; 

recipientes para alimentos destinados a animais de 

estimação; gaiolas para animais de estimação; placas 

comemorativas (não metálicas).

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193889

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; cami-

sas; roupas de malha; camisolas de malha, pulôveres, 

camisolas curtas; T-shirts; coletes; camisetas despor-

tivas de alças; vestidos; vestidos de desporto; saias; 

roupa interior; vestuário de natação, biquínis; tanki-

nis; roupões de banho; calções; calças; camisolas de lã; 

bonés (chapéus); bonés; chapéus; lenços de pescoço e 

cabeça; lenços de cabeça; faixas para vestuário; xailes; 

viseiras; boné com pala; fatos para aquecimento; cami-

solas para treino; casacos curtos; casacos de desporto; 

jaquetas de estádio; blazers; impermeáveis; casacos; 

uniformes; gravatas; faixas para pulsos; faixas para 

pulsos absorventes de transpiração; bandoletes; luvas; 

aventais; babeiros (sem ser de papel); pijamas; roupas 

de jogos para crianças e bebés; vestuário para bebés e 

peúgas e meias de vidro; suspensórios; cintos; suspen-

sórios; sandálias, sandálias de enfiar no dedo; calçado 

para atletismo, nomeadamente sapatos de exteriores, 

sapatos para alpinismo, sapatos para basquetebol, 

sapatos para cross-training, sapatos para ciclismo, 

sapatos de desporto interiores, sapatos para corrida e 

corridas em pista, chinelos flip-flops, sapatos para fu-

tebol (interior e exterior), botas para futebol, sapatos 

de lona, sapatos para ténis, sapatos desportivos urba-

nos, sapatos de navegação, sapatos aeróbios; vestuário 

para desporto, nomeadamente camisolas de algodão, 

fatos de treino, roupas desportivas de malha, calça 

desportivas casuais, camisolas pólo, camisolas de trei-

no, calças de treino, camisas estilo de futebol, camisas 

estilo de râguebi, meias, vestuário de natação, meias-

-calças e polainas de lã, fatos de treino, roupa interior 

funcionais, camisetas desportivas de alças, camisolas 

curtas com soutien, malhas para ginástica, faixas para 

o pulso, bandoletes, luvas, fatos para neve, casacos de 

neve, calças de neve.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193890

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; pulseiras despor-

tivas em silicone; resistências para alongamento de 

dedos (preensões de mãos); bolas desportivas; jogos de 

tabuleiro; mesas para matraquilhos; micro-malhas; bo-

necas e animais (brinquedos); veículos de brinquedo; 

quebra-cabeças (puzzles); balões; brinquedos insuflá-

veis; cartas de jogar; confetes (confetti); artigos para 

ginástica e de desporto, aparelhos para ginástica; equi-

pamentos de futebol, nomeadamente bolas de futebol, 

luvas, joelheiras, cotoveleiras e ombreiras, caneleiras 

e balizas de futebol; barreiras (walls) de balizas de fu-

tebol; sacos e recipientes de desporto adaptados para 

transporte de artigos de desporto; chapéus de festa 

(brinquedos); jogos electrónicos portáteis concebidos 

para serem utilizados somente com um receptor de 

televisão; joysticks para jogos de vídeo; jogos de vídeo; 

máquinas de jogos de vídeo; consolas de jogos; máqui-

nas de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

jogos electrónicos portáteis sem serem utilizados so-

mente com um receptor de televisão; almofadas (pads) 

para jogos; comandos em forma de volantes para jogos 

de vídeo e tapetes (mats) de dança para jogos de ví-

deo; mãos de espuma (brinquedos); robôs de brinque-

do para entretenimento; jogos de arcada; réplicas de 

modelos de aeronaves; brinquedos para animais de 

estimação; cartões impressos (de lotaria) para raspar 

(raspadinhas); papagaios de papel; patins de rodas; 

trotinetas (brinquedos); pranchas de skate (skateboar-

ds); controlos de jogos e controlos de jogos activados 

por voz ou operados manualmente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193891

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)
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  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de empresas; serviços de agências de em-

prego; serviços de recrutamento de pessoal; promoção 

de vendas de direitos de média; promoção de eventos 

desportivos no domínio de futebol; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade através de 

patrocínio; serviços de publicidade online; serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados 

com gestão e administração de negócios comerciais 

prestados online ou através da internet; serviços pu-

blicitários e promocionais; divulgação de materiais 

publicitários e promocionais; fornecimento e aluguer 

de espaços publicitários e material publicitário; publi-

cação de materiais e textos publicitários; aluguer de 

tempo publicitário em créditos de filmes; serviços de 

publicidade na televisão e na rádio; publicidade sob a 

forma de animação; promoção de eventos desportivos 

no domínio de futebol; promoções de bens e serviços 

de terceiros; investigação de patrocínios empresariais 

relacionados com competições de futebol; compilação 

de anúncios publicitários para utilização como páginas 

web na internet ou em dispositivos de comunicação 

eletrónica sem fios; fornecimento de espaço em sítios 

web através da internet para publicidade de produtos 

e serviços; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de bens e serviços; forne-

cimento de serviços de leilões online; compilação de 

directórios para publicação na internet ou em dispo-

sitivos de comunicação eletrónica sem fios; serviços 

de marketing promocional; serviços de agências de 

promoção desportiva e de relações públicas; servi-

ços de estudos de mercado; serviços de pesquisa de 

marketing; serviços de sondagem de opinião pública; 

organização de eventos, exposições, feiras e espetácu-

los com fins comerciais, promocionais e publicitários; 

organização de publicidade para exposições comer-

ciais; serviços de gestão de bases de dados; compila-

ção de estatísticas; serviços no domínio de recolha 

de dados e de informações estatísticas e outras sobre 

desempenhos desportivos; consultadoria em gestão 

e organização de negócios; serviços de consultadoria 

de negócios; organização de concursos promocionais; 

fornecimento de informações comerciais; publicidade 

de eventos desportivos no domínio de futebol; servi-

ços de vendas a retalho, incluindo serviços de vendas 

a retalho online relacionados com produtos de metal 

comum, ferramentas e instrumentos manuais, apare-

lhos/equipamentos ópticos e audiovisuais e magnéti-

cos e eléctricos/electrónicos, aparelhos/equipamentos 

médicos, i luminação e aquecimento e cozedura e 

refrigeração e secagem e aparelhos/equipamentos de 

ventilação, veículos e seus acessórios, artigos em me-

tais preciosos, joalharia e instrumentos cronométricos, 

crachás (badges) e alfinetes, instrumentos musicais, 

artigos de papel e de cartão, material impresso e ar-

tigos de papelaria, bilhetes para eventos desportivos, 

artigos de cabedal e de imitação de cabedal, malas e 

sacos e etiquetas (holders), guarda-chuvas, mobiliário, 

artigos promocionais e de exposição, artigos têxteis, 

vestuário e chapelaria e calçado, fitas e tranças e pro-

dutos derivados, revestimentos de chão/solo, jogos e 

artigos de brincar e artigos desportivos, alimentos 

e produtos alimentares, bebidas refrigerantes e be-

bidas alcoólicas, solventes, parafina, cera, betume e 

petróleo, combustíveis, óleos, lubrificantes, fluidos de 

transmissão, fluidos de freio, agentes anticongelantes, 

líquidos de arrefecimento, fluidos hidráulicos, graxas 

(gorduras), gasolina, gasolina para motores, óleo die-

sel, gás combustível, gás inflamável, biocombustível, 

tampões de rodas (hub caps), pneus, capas de pneus, 

ligas para rodas, protectores solares, barras de tejadi-

lho, estantes para artigos desportivos (sports racks), 

coberturas para assentos, capas para veículos, batatas 

fritas em rodelas (potato chips), batatas fritas em pali-

tos (french fries), leite, bebidas à base de produtos lác-

teos, bebidas à base de iogurte, batidos (milk shakes), 

produtos lácteos, queijo, leite de soja (substitutos de 

leite), refrigerantes, águas minerais e gasosas, bebi-

das energéticas, bebidas isotónicas, bebidas e sumos 

de frutos e vegetais, cervejas, cervejas (ales), cervejas 

sem álcool, café, chá, cacau, bolos, bolachas, bolachas 

de água e sal, rebuçados (candy), gelados, confeitaria, 

confeitarias de chocolate, chocolate, tiras de milho 

fritas (corn chips), mostarda, vinagre, molhos (condi-

mentos), sanduíches de hambúrgueres, sanduíches de 

hambúrgueres com queijo (cheeseburger), sanduíches 

recheados com peixe, carne ou vegetais, sanduíches de 

cachorro-quente (hot dog), permitindo aos clientes a 

visualização e aquisição desses produtos no mercado 

ou na internet ou através de comunicação electrónica 

sem fios; serviços de lojas de conveniência incluídos 

nesta classe, incluindo serviços de vendas a retalho de 

produtos alimentares e bebidas; serviços de vendas 

a retalho relacionados com a venda e fornecimento 

de alimentos e bebidas através de máquinas de venda 
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automática; serviços de vendas a retalho relacionados 

com a venda de alimentos através de restaurantes, re-

feitórios escolares, cafetarias, padarias, cantinas, lojas 

de charcutaria (delicatessen), refeitórios de empresas, 

lojas de especialidades alimentares (lojas de gelados 

(gelatarias) e de iogurtes, cafés, lojas de biscoitos); 

serviços de vendas a retalho, incluindo serviços de 

vendas a retalho online relacionados com combustível, 

gases combustíveis, querosene; biocombustíveis, óleos 

e gorduras para motor, lubrificantes e gorduras, óleos 

e líquidos de transmissão hidráulica, fluídos para cir-

cuitos hidráulicos e óleos hidráulicos, permitindo aos 

clientes a visualização e aquisição desses produtos no 

mercado ou pela internet ou comunicação electrónica 

sem fios; serviços de administração comercial para o 

processamento de vendas na internet ou em dispositi-

vos de comunicação electrónica sem fios; serviços de 

faturação; promoção de vendas, nomeadamente for-

necimento de programas de benefícios para clientes; 

serviços de promoção de venda de bilhetes; serviços de 

fidelização de clientes e serviços de clube de clientes 

para fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; 

distribuição de cartões de fidelidade e de membros co-

dificados que podem conter dados de identidade pes-

soais de utilizador para controlar o acesso a estádios 

desportivos; serviços de arquivo empresários de dados 

numa base de dados central, nomeadamente para 

imagens fixas e em movimento; serviços de lojas de 

vendas a retalho de produtos virtuais, nomeadamente, 

calçado, vestuário, chapelaria, artigos ópticos, sacos 

de desporto, mochilas, equipamento desportivo, arte, 

troféus, brinquedos e acessórios para utilização onli-

ne; serviços de lojas de vendas a retalho online de mer-

cadorias virtuais, nomeadamente, calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, sacos, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento desportivo, bolas de futebol, 

arte, troféus, brinquedos e acessórios; fornecimento 

de um sítio web com um mercado online para venda 

e troca de produtos virtuais com outros utilizadores; 

organização e realização de eventos, exibições, exposi-

ções e conferências para fins comerciais nas indústrias 

de entretenimento interactivo, realidade virtual, bens 

electrónicos de consumo e entretenimento de jogos 

de vídeo; serviços de lojas de vendas a retalho online 

apresentando hardware e software de realidade virtual 

e de realidade aumentada; serviços de lojas de vendas 

a retalho online apresentando conteúdos de realidade 

virtual e suportes de média digitais, nomeadamente, 

música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras au-

diovisuais e software de jogos de realidade virtual e 

aumentada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193892

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; comu-

nicações por telefone e telemóveis; serviços de comu-

nicações electrónicas por telefone; comunicação por 

rádio; atendimento de chamadas por rádio; comunica-

ções por teleconferência; difusão de televisão; difusão 

de rádio; serviços de agência de imprensa e notícias; 

locação de aparelhos telefónicos, fax e outros equi-

pamentos de comunicação; difusão de uma rede co-

mercial na Internet ou em dispositivo de comunicação 

electrónico sem fio; serviços de programação e difusão 

de radio e televisão fornecida através do satélite, cabo 

ou redes sem fio; correio electrónico; fornecimento de 

acesso a um blog, salas de conversação (chat rooms), 

serviços de painéis ou discussões; fornecimento de 

salas de conversação (chat rooms) on-line e boletins 

noticiosos electrónico para a transmissão de mensa-

gens, comentários e conteúdo de multimédia entre os 

utilizadores para redes sociais; fornecimento de acesso 

a sítio da Internet contendo mapas, informações so-

bre instruções de direcção e localização de empresas; 

transmissão de mensagens e imagens através de com-

putador; fornecimento de acesso de compras a casa e 

escritório e serviços de encomendar via computador, 

as redes globais informáticas e/ou tecnologias de co-

municação interactiva; serviços de correio electrónico; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a 

Internet ou bases de dados; fornecimento de acesso a 

portais digitais de música na Internet ou em dispositi-

vo de comunicação electrónico sem fio; fornecimento 

de informações on-line a partir de bases de dados in-

formáticas ou da Internet, relacionados com desporto 

ou eventos desportivos; difusão de programas de rádio 
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e televisão relacionados com os desportos e eventos 

desportivos; fornecimento de ligações para instalações 

de computadores (serviços de telecomunicações); for-

necimento de acesso a um computador centralizado e 

dados de bases de computador (serviços de TI); for-

necimento de acesso à Internet através redes globais 

informáticas ou através de dispositivo de comunicação 

electrónico sem fio (serviços de TI); serviços de fluxo 

de vídeo e áudio a partir da Internet; serviços de fluxo 

de vídeo, áudio e televisão; fornecimento de acesso a 

motores de busca na Internet; telecomunicação de in-

formações (incluindo portais), programas informática 

e quaisquer outros dados; áudio, vídeo, notícias em 

tempo real, conteúdo de entretenimento, ou informa-

ções, para formar comunidades virtuais, e para se en-

volver em redes sociais; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão electrónica de conteúdos 

e dados de realidade virtual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193893

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; prestação curso 

de formação; entretenimento; serviços de entreteni-

mento fornecidos em ou relacionados com eventos 

desportivos; serviços de entretenimento em forma de 

exibição pública de eventos desportivos, organiza-

ção de eventos e actividades desportivas e culturais; 

organização de lotarias e concursos; organização de 

concursos e eventos desportivos no sector de futebol; 

fornecimento de instalações desportivas; serviços de 

parque divertidas; serviços de clubes de saúde e giná-

sios; serviços de aluguer de equipamento de áudio e 

vídeo; produção, presentação, publicação e/ou aluguer 

de filmes, som e gravações de vídeo; publicação e/ou 

aluguer de produtos de educacionais e entretenimento 

interactivo, nomeadamente filmes, livros, discos com-

pactos, DVDs, míni discos, CD-ROMs; publicação 

de estatísticas e outras informações sobre espectácu-

los desportivas; reportagem em rádio e televisão de 

eventos desportivos; serviços de produção e edição de 

programas de rádio e televisão; serviços de fotografia; 

serviços de produção de fotografia, áudio e gravação 

de vídeo; produção de filmes animados; produção de 

programas de televisão animados; serviços de reservas 

de lugares para eventos de entretenimento e despor-

tivos; serviços de reservas de bilhetes para eventos de 

entretenimento e desportivos; serviços de agência de 

bilhetes desportivos; calendário de eventos despor-

tivos; gravação de eventos desportivos; organização 

de concursos de beleza; entretenimento interactivos; 

serviços de jogos de fortuna ou azar; prestação de ser-

viços de rifa; serviços de jogos on-line; fornecimento 

de entretenimento on-line sob forma de torneios de 

jogos; organização de concursos de jogos de computa-

dor incluído concursos de jogos on-line; informações 

relacionadas com entretenimento ou educacionais, 

prestada on-line a partir de uma base de dados infor-

mática ou pela Internet ou na comunicação electrónica 

sem fio; serviços de jogos electrónicos prestados atra-

vés da Internet ou na comunicação electrónica sem fio 

(entretenimento); publicação de livros; publicação de 

livros e revistas electrónicas on-line; serviços de en-

tretenimento em forma da salas de conversação (chat 

rooms) na Internet ou no dispositivo da comunicação 

electrónica sem fio; serviços de entretenimento em for-

ma de espectáculos de cinema; serviços de tradução; 

serviços de interpretação; fornecimento de provisão de 

infra-estruturas de entretenimento, nomeadamente, 

recintos e camarotes VIP instalados tanto dentro e 

fora de instalações desportivas para fins de entrete-

nimento; serviços de hospitalidade, nomeadamente 

serviços de recepção de clientes incluindo forneci-

mento de bilhetes para eventos desportivos ou entre-

tenimento fornecendo informações on-line nas áreas 

de desporto ou eventos desportivos a partir de uma 

base de dados informática ou da Internet; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento onli-

ne, não descarregáveis virtuais de calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, malas, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento desportivo, bolas de futebol, 

arte, troféus, brinquedos e acessórios para utilização 

em ambientes virtuais, jogos de realidade virtual, 

videojogos interactivos; conteúdos e experiências de 

entretenimento e de realidade virtual fornecidos atra-

vés da Internet e de outras redes de comunicações; 

organização e direcção de concursos para incentivar a 

utilização e o desenvolvimento de jogos electrónicos 
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interactivos de entretenimento, jogos de realidade 

virtual, jogos de realidade aumentada, electrónicos de 

consumo para jogos, e software e hardware de jogos de 

vídeo de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193894

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Aluguer de hardware e software in-

formáticos; serviços de consultadoria informática; 

processamento de dados (programação); serviços de 

concepção de software informático; criação, concep-

ção, compilação e manutenção de sítios web ou sítios 

em dispositivos de comunicação electrónica sem fios; 

instalação e manutenção de software informático; 

criação e manutenção de redes de comunicações ele-

trónicas sem fios; compilação de sítios web em redes 

informáticas (especialmente na Internet) ou em comu-

nicações electrónicas sem fios; introdução de sítios na 

Internet ou em comunicações electrónicas sem fios; 

hospedagem de sítios na Internet ou em dispositivos 

de comunicação electrónica sem fios; fornecimento de 

programas informáticos; fornecimento de motores de 

busca para a Internet; fornecimento de software não 

descarregáveis para permitir aos utilizadores criar e 

partilhar textos, documentos, imagens, fotos, vídeos, 

mapas e roteiros de mapas; desenvolvimento de servi-

ços informáticos, nomeadamente, criação de comuni-

dades virtuais para os utilizadores organizarem grupos 

e eventos, participarem em debates e participarem em 

redes sociais, empresariais e comunitárias; hospeda-

gem de sítios web na Internet que permitem a tercei-

ros organizar e dirigir reuniões, eventos e discussões 

interactivas através de redes de comunicação; serviços 

de provedor de serviços de aplicação (ASP), nomea-

damente, hospedagem de aplicações de software in-

formáticos de terceiros; desenvolvimento de soluções 

de aplicações de software informático; serviços de 

computação em nuvem; concepção e desenvolvimen-

to de software operativo para acesso e utilização de 

uma rede de computação em nuvem; fornecimento de 

software para permitir ou facilitar o carregamento, 

descarregamento, transmissão em fluxo contínuo (stre-

aming), publicação, apresentação, criação de blogues, 

ligação (linking), partilha ou fornecimento de suportes 

electrónicos ou informações através de redes de co-

municação; fornecimento de acesso a plataformas da 

Internet (incluindo Internet móvel) sob a forma de pá-

ginas web personalizadas com informações definidas 

ou especificadas pelo utilizador, perfis pessoais, áudio, 

vídeo, imagens fotográficas, textos, gráficos e dados; 

fornecimento de utilização temporária de aplicações 

de software não descarregáveis para redes sociais, 

criando uma comunidade virtual, e transmissões de 

áudio, vídeo, imagens fotográficas, textos, gráficos e 

dados; fornecimento de software através de um sítio 

web com uma tecnologia que permite aos utilizadores 

online criar perfis pessoais com informações de redes 

sociais e transferir e partilhar essas informações entre 

vários sítios web; serviços de exploração para locali-

zação de petróleo e gás; serviços de exploração geoló-

gica; serviços de análises para exploração de campos 

petrolíferos; serviços de pesquisa, desenvolvimento, 

análise, assessoria, consultadoria e de concepção rela-

cionados a tecnologia na indústria de óleo e petróleo; 

consultadoria técnica, projectos e planeamento de 

instalações fotovoltaicas; consultadoria técnica, pro-

jectos e planeamentos de instalações eólicas; serviços 

de investigação, desenvolvimento, análise, assessoria e 

consultadoria relacionados com unidades de controlo 

electrónico para monitorização de sistemas solares 

eléctricos e/ou eólicos; projecto de energia e sistemas 

de potência; análises relacionadas com as necessidades 

de energia e energia de terceiros; desenvolvimento de 

sistemas de gestão de energia e de electricidade; estu-

dos de projectos e serviços de consultadoria profissio-

nal relacionados com as necessidades energéticas de 

terceiros; serviços de concepção de centrais eléctricas, 

serviços de segurança para protecção contra o acesso 

não autorizado a redes; fornecimento de utilização 

temporária de software não descarregáveis que per-

mite aos utilizadores carregar, modificar e partilhar 

conteúdos de realidade virtual, conteúdos de realidade 

aumentada, conteúdos, informações, experiências e 

dados de realidade mista; hospedagem de conteúdos 

digitais na Internet; fornecimento de utilização tempo-

rária de software não descarregáveis para fornecimen-

to de um mercado virtual; fornecimento de uso tempo-
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rário de software não descarregáveis para troca elec-

trónica de moeda para moeda digital, moeda virtual, 

criptomoeda, activos digitais e activos em blockchain, 

activos digitalizados, títulos de valor (tokens) digitais, 

cripto-títulos (crypto tokens) e títulos de valor (tokens) 

de utilidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193895

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 Uni-President Enterprises Corp.

  Endereço : 

301

 No.301, Zhongzheng Rd., Yongkang Dist., Tainan City 

71001, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193899

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193900

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193901

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193902

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193903

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193904

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193905

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193906

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193907

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/17  Ch ina

N.º 60669662

[210]  N.º : N/193908

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/17  Ch ina

N.º 60648300

[210]  N.º : N/193909

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/17  Ch ina

N.º 60656546

[210]  N.º : N/193913

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Invisible Aligners Sdn. Bhd.

  Endereço : Unit No. 713, Block A, Kelana Centre 

Point, No. 3, Jalan SS7/19, Kelana Jaya, 47301 Petaling 

Jaya, Selangor, Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193914

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos do leite não lácteos; subs-

titutos do leite à base de plantas; substitutos do leite à 

base de grãos; bebidas à base de plantas usados como 

substitutos do leite; bebidas à base de nozes usados 

como substitutos do leite; bebidas à base de sementes 

usados como substitutos do leite; bebidas à base de ar-

roz usados como substitutos do leite; bebidas à base de 

feijão soja usados como substitutos do leite; bebidas à 

base de aveia usados como substitutos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193915

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Starbucks Corporation

  Endereço : 2401 Utah Avenue South, Seattle, Wa-

shington 98134, United States of America



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8141

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Bebidas à base de café; bebidas à base 

de café expresso; bebidas à base de chocolate; bebidas 

à base de chá; bebidas à base de cha de ervas; confeitos 

congelados com chá, chá de ervas e/ou aromas de fru-

tas (não sendo óleos essenciais); aromas para bebidas, 

sem ser óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193916

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : ( )

 CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICA-

TION CO., LIMITED

  Endereço : 81-83

5 B

 Flat/Rm B, 5/F., R&T Centre, 81-83 Larch Street, Tai 

Kok Tsui, KL., 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/193917

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : ( )

 CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICA-

TION CO., LIMITED

  Endereço : 81-83

5 B

 Flat/Rm B, 5/F., R&T Centre, 81-83 Larch Street, Tai 

Kok Tsui, KL., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193918

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : ( )

 CREATIVE ART (HK) CULTRUE COMMUNICA-

TION CO., LIMITED

  Endereço : 81-83

5 B

 Flat/Rm B, 5/F., R&T Centre, 81-83 Larch Street, Tai 

Kok Tsui, KL., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193919

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Wanruxia Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

9018 C 8

 8F, Area C, Dazu Innovation Bui lding, No. 9018, 

Beihuan Avenue, Songpingshan Community, Xili Stre-

et, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193920

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited

  Endereço : Ground Floor, No. 31 Haiphong Road, 

Tsimshatsui, Kowloon, 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/193921

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 Hong Kong Wine Divine Enterprise Limited

  Endereço : Ground Floor, No. 31 Haiphong Road, 

Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193926

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[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 : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco, verde, cin-

zento, vermelho.

[210]  N.º : N/193927

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[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 : 
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[591]  Cores de marca : Branco, azul, cinzento, ver-

melho.

[210]  N.º : N/193928

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[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 : 

[591]  Cores de marca : Branco, verde, cinzento, 

vermelho.

[210]  N.º : N/193929

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[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 : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco, azul, verde, 

cinzento, vermelho.

[210]  N.º : N/193930

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Sagami Rubber Industries Co., 

Ltd.

  Endereço : 2-1, Moto-cho, Atsugi-shi, Kanagawa-

-ken, 243-0002, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos contraceptivos; aparelhos 

contraceptivos; instrumentos contraceptivos; preser-

vativos; preservativos com espermicida; preservativos 

para fins medicinais; preservativos para fins higiéni-

cos; preservativos para fins profiláticos; preservativos 

com propriedades espermicidas; contraceptivos não 

químicos; contraceptivos sendo dispositivos médicos; 

contraceptivos sendo dispositivos adaptados cirurgica-

mente; contraceptivos para a prevenção de doenças in-

feciosas; aparelhos de massagem; luvas médicas; luvas 

cirúrgicas; luvas de látex para uso cirúrgico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193931

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Sagami Rubber Industries Co., 

Ltd.

  Endereço : 2-1, Moto-cho, Atsugi-shi, Kanagawa-

-ken, 243-0002, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Lubrificantes vaginais; lubrificantes 

higiénicos; lubrificantes para uso médico; lubrificantes 

pessoais sexuais; géis lubrificantes para uso pessoal; lu-

brificantes pessoais à base de água; lubrificantes para 

fins cirúrgicos; loções medicinais; lubrificantes pes-

soais à base de silicone; feromonas para uso médico; 

feromonas sintéticas para uso médico; loções para fins 

farmacêuticos; sprays medicinais; sprays antibacteria-

nos; vaporizadores corporais (medicamentos); sprays 

de material de formação de películas de proteção para 

fins médicos; sprays de material de formação de pelí-

culas de proteção para fins de esterilização; sprays de 

material de formação de películas de proteção para 

fins desinfetantes; sprays de material de formação de 

películas de proteção para aplicação nas mãos para 

prevenir infeções.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193932

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Sagami Rubber Industries Co., 

Ltd.

  Endereço : 2-1, Moto-cho, Atsugi-shi, Kanagawa-

-ken, 243-0002, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos contraceptivos; aparelhos 

contraceptivos; instrumentos contraceptivos; preser-

vativos; preservativos com espermicida; preservativos 

para fins medicinais; preservativos para fins higiéni-

cos; preservativos para fins profiláticos; preservativos 

com propriedades espermicidas; contraceptivos não 

químicos; contraceptivos sendo dispositivos médicos; 

contraceptivos sendo dispositivos adaptados cirurgica-

mente; contraceptivos para a prevenção de doenças in-

feciosas; aparelhos de massagem; luvas médicas; luvas 

cirúrgicas; luvas de látex para uso cirúrgico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193933

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Stonepeak Partners LP

  Endereço : 55 Hudson Yards, 550 West 34th Stre-

et, New York, New York 10001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente 

serviços de gestão de activos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193934

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Stonepeak Partners LP

  Endereço : 55 Hudson Yards, 550 West 34th Stre-

et, New York, New York 10001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente 

serviços de gestão de activos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193935

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Stonepeak Partners LP

  Endereço : 55 Hudson Yards, 550 West 34th Stre-

et, New York, New York 10001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, nomeadamente 

serviços de gestão de activos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193936

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

16 2406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193937

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, geo-

désicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pe-

sagem, de medida, de controlo (inspecção), de socorro 

(salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos 

para a condução, distribuição, transformação, acumu-

lação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático fornecido na Internet; software informático 

descarregável, aplicações para telemóveis e software 

de aplicação para os usuários fazerem e gerirem suas 

próprias reservas (bookings) e reservas (reservations); 

software informático descarregável, aplicações para 

telemóveis e software de aplicação para os usuários 

pesquisarem, encomendarem e comprarem artigos e 

serviços; software informático descarregável, aplica-

ções para telemóveis e software de aplicação que per-

mitam soluções para o fornecimento, comunicação e 

administração de planos de fidelidade, planos de in-

centivo, planos de recompensa e de planos de reden-

ção, planos de membros, cupões (vouchers) electróni-

cos, carteiras electrónicas, cupões (coupons) electróni-

cos, marketing electrónico directo, gestão das relações 

com os clientes, campanhas de marketing, base de da-

dos de clientes, gestão de transações, lembretes e de 

outras mensagens; software informático descarregável, 

aplicações para telemóveis e software de aplicação 

para encomenda de serviços relacionado com compras 

online e comercio electrónico; software educacional; 

software informático descarregável para os usuários 

desempenharem e gerirem processos comerciais atra-

vés de uma rede global de computadores incluindo 

gestão de base de dados, vendas, recepção e colocação 

de encomendas, reservas, provisão de desconto a clien-

tes, rastreio de clientes e gestão de inventário e afilia-

ção; software informático descarregável, nomeada-

mente, software informático para transações em pon-

tos de venda; ferramentas de desenvolvimento de 

software para computadores descarregáveis; software 

informático descarregável para compras em linha e re-

servas, rastreio de encomendas e uso como carteiras 

digitais; software informático descarregável que per-

mita as empresas conectarem com e fazer negócios 

com clientes, e assegurar o tráfego de clientes e utili-

zadores; software informático descarregável para ges-

tão de informação de contacto de clientes e terceiros, 

para capturar, registar, organizar, rastrear e gerir tran-

sacções comerciais, para gerir interacções com clientes 

e terceiros, e para integração de marketing; software 

de interface de programação de aplicações ( API ) 

descarregável que permite aos programadores cons-

truir aplicações de software; software educativo des-

carregável com instrução em comércio electrónico, de-

senvolvimento e gestão de negócios, publicidade, ma-

rketing digital, design de websites, e serviço ao cliente; 

software de interface de programação de aplicação 

( API ) descarregável para integrar e converter dife-

rentes padrões de desenvolvimento e padrões de ope-

ração numa interface unificada; software informático 

sob a forma de uma aplicação para dispositivos móveis 

e computadores; software de aplicações para utiliza-

ção em dispositivos móveis; software para processa-

mento electrónico de pagamentos de e para terceiros; 

software informático e software de aplicações utiliza-

dos em relação a serviços financeiros, transacções fi-

nanceiras, comércio electrónico, pagamentos electró-

nicos, câmbios de moeda estrangeira, serviços de cor-

retagem e trading e serviços de aconselhamento ao in-

vestimento; software de autenticação; software e 

software de aplicações (descarregável); software de 

mensagens instantâneas; software de partilha de fi-

cheiros; software de comunicação para a partilha elec-

trónica de dados, áudio, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomuni-

cações; software para o processamento de imagens, 
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gráficos, áudio, vídeo, e texto; software descarregável 

para facilitar a transmissão electrónica de informa-

ções, dados, documentos, voz, e imagens através da In-

ternet; software descarregável para permitir aos utili-

zadores participarem em reuniões e aulas pela Inter-

net, com acesso a dados, documentos, imagens e 

software de aplicações através de um navegador da 

web; software descarregável para aceder, visualizar, e 

controlar remotamente computadores e redes informá-

ticas; software de computação em nuvem descarregá-

vel; software descarregável baseado em computação 

em nuvem; software para o rastreio e avaliação de 

comportamento de clientes e pessoas em relação a de-

cisões de compra; software de aplicações para utiliza-

ção em relação à conservação ambiental, alterações 

climáticas e às compensações de carbono; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Inter-

net ou de uma rede informática ou de uma base de da-

dos informática); publicações electrónicas descarregá-

veis sob a forma de revistas, artigos, brochuras, folhe-

tos, fichas técnicas, materiais informativos, manuais de 

instruções no domínio de negócios comerciais, comér-

cio electrónico, tecnologias de informação, computa-

ção em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

periféricos informáticos; computadores portáteis (no-

tebooks); computadores portáteis (laptops); computa-

dores portáteis; computadores portáteis; assistentes 

pessoais digitais; leitores multimédia portáteis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; dispositivos de extin-

ção de fogo; hardware e firmware; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; música digital 

(descarregável a partir da Internet); aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis: jogos, ima-

gens, películas cinematográficas, filmes e música des-

carregáveis; sistemas de alarme; câmaras de seguran-

ça; unidades móveis de radiodifusão e teledifusão; 

equipamento de teledifusão; câmaras, câmaras de ví-

deo; auscultadores; auriculares; altifalantes; dispositi-

vos e equipamento para sistemas de posicionamento 

global (GPS); programas e software informático, elec-

trónico e de videojogos (incluindo software descarre-

gável a partir da Internet); monitores de cristais líqui-

dos para equipamento de telecomunicações e electró-

nico; descodificadores de televisão; aparelhos de con-

trolo remoto; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; óculos 3D; painéis de sinaliza-

ção electrónicos; cartões bancários de crédito, débito, 

dinheiro, débito, telefone e cartões de identificação 

codificados ou magnéticos; pagamento pré-pago, ban-

cário, crédito, débito, dinheiro e cartões de identifica-

ção codificado ou magnético; caixas automáticas [de 

dinheiro]; leitores de livros electrónicos; cartuchos de 

toner (vazios) para impressoras e fotocopiadoras; dis-

positivos para vigilância de bebés; dispositivos para vi-

deovigilâncias de bebés; para-sóis para objectivas; 

computadores tablet; cartões de acesso codificados; 

cartões de memória para máquinas de videojogos; 

computadores, sma r tphones, mon itores, ec rãs, 

hardware, dispositivos para registo de actividade físi-

ca, equipamento áudio, aparelhos de comunicações, 

aparelhos de telecomunicações, dispositivos informáti-

cos periféricos, leitores multimédia portáteis e disposi-

tivos digitais de comunicações electrónicas para usar 

no corpo; computadores, smartphones, monitores, 

ecrãs, hardware, dispositivos para registo de activida-

de física, equipamento áudio, aparelhos de comunica-

ções, aparelhos de telecomunicações, dispositivos in-

formáticos periféricos, leitores multimédia portáteis e 

dispositivos digitais de comunicações electrónicas 

para usar no corpo, todos para facilitar transacções de 

pagamento e informações bancárias e para efectuar 

actividades bancárias; computadores, smartphones, 

monitores, ecrãs, hardware, dispositivos para registo 

de actividade física, equipamento áudio, aparelhos de 

comunicações, aparelhos de telecomunicações, dispo-

sitivos informáticos periféricos, leitores multimédia 

portáteis e dispositivos digitais de comunicações elec-

trónicas para usar no corpo, todos capazes de permitir 

o acesso sem fios a redes de comunicações, redes de 

telecomunicações e à Internet; aplicações móveis des-

c a r regáve i s pa r a ut i l i z a r c o m c o mput a dore s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo; software de 

a p l i c a ç õ e s p a r a u t i l i z a r c o m c o m p u t a d o r e s, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 
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aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193939

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e ban-

cários; serviços de seguros; negócios de propriedade 

imobiliária; aprovação e reconciliação de transacções 

financeiras via uma rede informática mundial; servi-

ços financeiros e serviços bancários on-line; serviço 

de cartão de crédito, processamento e transmissão de 

contas e pagamentos das mesmas, e provisão de se-

guros para transacções financeiras; serviços de trans-

ferência de fundos; transmissão de fundos por meios 

electrónicos para terceiros; transferência de pagamen-

tos para terceiros via Internet; serviços financeiros 

como sejam serviços de processamento de facturas e 

de pagamento; mediação e gestão de alugueres e ar-

rendamentos; aluguer e arrendamento de propriedades 

imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; 

apreciação de propriedades imobiliárias, financiamen-

to de propriedades imobiliárias, investimento de pro-

priedades imobiliárias; serviços de corretagem de pro-

priedades imobiliárias; serviços de agência de proprie-

dades imobiliárias; serviços de agência para habitação; 

serviços de actuários; serviços de consultadoria e de 

gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de ren-

das; aluguer de escritórios (propriedades imobiliárias); 

aluguer de apartamentos e andares; provisão de infor-

mação financeira via Internet; serviços de depósito de 

valores e de emissão de vales de viagem; investimentos 

de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios 

bancários, propriedades imobiliárias); serviços de ges-

tão financeira e de activos; serviços financeiros e de se-

guros; serviços financeiros providenciados por meio de 

telecomunicações; serviços de aconselhamento e con-

sultadoria financeira; serviços bancários on-line; servi-

ços bancários providenciados on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou da Internet; serviços 

de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação 

em bolsas de valores; corretagem de acções e obriga-

ções, análise financeira; serviços de cartão de débito, 

serviços de cartão de crédito e serviços de garantia de 

cheques; serviços bancários, de contas de poupança 

e de investimentos; serviços de compensação finan-

ceira; verificação do crédito via rede de informação 

informática mundial; serviços de gestão do risco de 

crédito electrónicos; serviços de pagamento electróni-

co de compras e de pagamento electrónico de contas; 

serviços de débito e de crédito de contas financeiras; 

serviços bancários electrónicos; emissão de cartões de 

valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões 

de débito; serviços de cartões de crédito de telefone; 

serviços de informação relacionados com finanças e se-

guros, providenciados on-line a partir de uma base de 

dados de computador ou da Internet; agência para co-

branças de contas de gás e de electricidade; avaliação 

de antiguidades; avaliação de obras de arte; avaliação 

de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; pro-

visão de informação sobre impostos (serviços financei-

ros); organização de colectas de beneficência; colectas 

de beneficência; aluguer de máquinas de contagem ou 

processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer 

de caixas automáticas ou máquinas de caixas electró-

nicas; serviços de pagamento on-line; organização de 

financiamento para projectos de construção; emissão 

de ordens de pagamento de valores; transferência ele-

trónica de fundos; serviços de troca de moeda e servi-

ços de câmbio, serviços de caixas automáticas, forneci-

mento de cartões de pré-pagamento e títulos de valor, 

serviços de transferência de dinheiro; todos os acima 

mencionados fornecidos através de meios electrónicos; 

serviços de consultadoria, informação e aconselha-

mento relacionados com a transferência electrónica de 

fundos; serviços de transferência de moeda estrangei-

ra; serviços de troca de moeda e serviços de câmbio; 

serviços de operações cambiais; serviços de transações 

com divisas; serviços de mercado de transacção de 

divisas; transacções financeiras através de blockchain; 

colectas de beneficência; fornecimento de serviços de 

angariação de fundos de caridade relacionados com 

compensação pela emissão de carbono; corretagem de 

compensações de emissões de carbono; patrocínio de 

programas de compensação de carbono; financiamen-

to de, e investimento em, projectos para reducção de 

emissões; investimento em programas e projectos de 
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compensação de carbono; investimento em fundos de 

reducção de emissões; fornecimento de empréstimos; 

concessão de empréstimos temporários; serviços de 

consultadoria, informação e assessoria em relação aos 

serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193940

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicação; serviços 

de comunicações através de transmissões em platafor-

mas na internet, software informático, aplicações de 

telemóveis e aplicações e portais de software; serviços 

de transmissão de mensagens através de computador; 

serviços de transmissão (carregamento, afixação ou 

exibição) de dados e informação, através de fóruns 

em linha; fornecimento de fóruns em linha; serviços 

de consultoria relacionada com transmissão de comu-

nicação; serviços de comunicação por computador; 

serviços de transmissão de comunicações no ponto de 

venda; fornecimento de serviços de comunicação em 

linha para transferir utilizadores de sítios na rede para 

outras aplicações telefónicas, software de aplicação e 

sítios na rede; serviços de mensagens electrónicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193941

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos, serviços de análise e pesquisas industriais; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e autenti-

cação de informação, mensagens e dados; prestação de 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia biométrica, de reconhecimento facial, de au-

tenticação por impressões digitais, de reconhecimento 

de voz e outros tipos de hardware e software de auten-

ticação para a prestação de serviços financeiros, tran-

sacções de comércio electrónico, donativos, acompa-

nhamento de produtos licenciados e envolvimento com 

fãs; serviços de protecção de dados; segurança, protec-

ção e recuperação em matéria de TI (tecnologias de 

informação); análise de ameaças à segurança informá-

tica para proteção de dados; fornecimento de serviços 

de segurança para redes informáticas, acesso a compu-

tadores e transacções informatizadas; certificação 

(controle de qual idade) de dados através de blo-

ckchain; autenticação de dados através de blockchain; 

incluindo todos os serviços acima mencionados para 

utilização com sistemas de pagamento; serviços infor-

máticos relacionados com a transmissão de informa-

ção, dados, documentos, e imagens através da Internet; 

provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeada-

mente, alojamento de aplicações de software informá-

tico de terceiros; provedor de serviços de aplicação 

[ASP] para a prestação de software na área de confe-

rências, áudio conferências, mensagens electrónicas, 

colaboração em documentos, videoconferências, e 

processamento de voz e chamadas à base da web; for-

necimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; assessoria em tecnolo-

gia informática prestada a utilizadores da Internet 

através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos relacionados com a criação de índices de in-

formação, sites e recursos em redes informáticas; pres-

tação de motores de pesquisa; concepção de computa-

dores, computadores portáteis (notebooks), computa-

dores portáteis (laptops), computadores portáteis e de 
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mão; concepção de assistentes pessoais digitais e leito-

res multimédia pessoais; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de integração de sistemas informáticos; análise 

informática; programação de computadores para a de-

fesa contra vírus; serviços de software de sistemas de 

computador; design de software; design de sistemas de 

computador; concepção e desenvolvimento de páginas 

Web; alojamento de websites; alojamento de aplica-

ções de software para a procura e recuperação de in-

formação de bases de dados e redes informáticas; pres-

tação de informações técnicas a pedido explícito de 

utilizadores finais por meio telefónico ou de uma rede 

informática mundial; consultoria em software; serviços 

de criação de lojas em linha para terceiros na natureza 

de serviço baseado na rede que permite aos utilizado-

res criar lojas de comércio electrónico hospedadas 

para vender os seus artigos e serviços em linha através 

de aplicações telefónicas e software de aplicação; ser-

viços de fornecimento de uma plataforma em linha 

que permite aos utilizadores criar uma loja em linha 

bem como a capacidade dos utilizadores para gerirem 

o negócio, conteúdo e inventário das suas lojas em li-

nha; serviços de fornecimento de software não descar-

regável para permitir a um utilizador ligar-se e fazer 

negócios através de aplicações telefónicas e software 

de aplicação e assegurar o tráfego de clientes e utiliza-

dores; serviços de software como serviço (SAAS) para 

software para utilização no comércio electrónico, para 

permitir aos utilizadores realizar transacções comer-

ciais electrónicas através de uma rede informática glo-

bal, incluindo através de aplicações telefónicas e 

software de aplicação; serviços de software como ser-

viço (SAAS) para software para utilização na gestão 

de bases de dados, vendas, recepção e realização de 

encomendas, reservas, concessão de descontos, ras-

treio de clientes e gestão de inventário; serviços de 

fornecimento de uma plataforma em linha ou aplica-

ções telefónicas e software de aplicação que permite o 

acesso a software informático em linha não descarre-

gáveis para facilitar serviços de lojas de retalho e tran-

sacções comerciais; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software informático para ferramentas 

de desenvolvimento de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de ferra-

mentas de desenvolvimento de software informático 

não descarregáveis e de software informático; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis para gerir informações 

de contacto de clientes e terceiros, para capturar, re-

gistar, organizar, seguir e gerir transacções comerciais, 

para gerir interacções com clientes e terceiros, e para 

integrar marketing; serviços de software como serviço 

(SAAS) para software para utilização no comércio 

electrónico, nomeadamente, software para permitir 

aos utilizadores efectuar a gestão empresarial através 

de uma rede informática global, incluindo aplicações 

telefónicas e software de aplicação, incluindo automa-

tização de preços de produtos, acompanhamento do 

desempenho de vendas, cumprimento de encomendas, 

acompanhamento de expedições, gestão de bases de 

dados, acompanhamento de vendas e clientes e perso-

nalização e gestão de inventários; serviço de forneci-

mento de utilização temporária de software informáti-

co não descarregáveis para utilização na gestão de 

contactos comerciais, informação e relações; serviços 

de fornecimento de utilização temporária de software 

informático não descarregáveis em linha para gestão 

de relações com clientes e gestão de dados de clientes; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático educacional não descarregáveis 

com instrução em comércio electrónico, desenvolvi-

mento e gestão de negócios, publicidade, marketing di-

gital, concepção de sítios na rede, e serviço ao cliente; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

software informático não descarregáveis para transac-

ções no ponto de venda (POS), acompanhamento do 

desempenho das vendas, e gestão de clientes, enco-

mendas e inventário; concepção, desenvolvimento, ac-

tualização e actualização de software e software de 

aplicação para os utilizadores navegarem, encomenda-

rem e comprarem artigos e serviços; serviços de con-

cepção, desenvolvimento, actualização e actualização 

de software informático e software de aplicação para o 

fornecimento, comunicação e administração de pro-

gramas de fidelidade, incentivo, programas de recom-

pensa e redenção, programas de afil iação, cupões 

(vouchers) electrónicos, carteiras electrónicas, cupões 

(coupons) electrónicos, marketing electrónico directo, 

gestão das relações com os clientes, campanhas de ma-

rketing, base de dados de clientes, gestão de transa-

ções, lembretes e de outras mensagens; serviços infor-

máticos relacionados com a personalização e integra-

ção de software informático; serviços informáticos re-

lacionados com a procura personalizável em bases de 

dados informáticas e websites; codificação e descodifi-

cação de sinais informáticos e electrónicos; conversão 

de dados ou documentos de suporte físico para forma-

to eletrónico; serviços de teste e de avaliação de pro-
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dutos; serviços de arquitectura e design; design de in-

teriores de edifícios, escritórios e apartamentos; servi-

ços informáticos; serviços de informação de redes, no-

meadamente, prestação de informação técnica relacio-

nada com computadores e redes na área de negócios 

comerciais e comércio electrónico; fornecimento de 

programas de gestão de riscos de segurança informáti-

ca; serviços de informação, conhecimento, e testes em 

matéria de segurança informática; serviços de garantia 

de qualidade; serviços informáticos relacionados com 

a certificação de transacções comerciais e a prepara-

ção de relatórios em relação sobre as mesmas; serviços 

de segurança para o controle de acesso a computado-

res, redes electrónicas e bases de dados; serviços de 

segurança de serviços de transmissão de dados e tran-

sacções através de redes informáticas; consultadoria 

na área de segurança de dados; consultadoria tecnoló-

gica em relação a segurança de telecomunicações; ser-

viços de segurança de redes de comunicação informa-

tizada; prestação de informações na área da Internet, 

rede informática mundial e segurança de redes de co-

municação informatizadas e transmissão segura de da-

dos e informação; serviços de consultadoria na área da 

Internet, rede informática mundial e segurança de re-

des de comunicação informatizadas, serviços de segu-

rança informática; serviços de autenticação para segu-

rança informática; reconhecimento on-line de assina-

turas electrónicas; backup externo de dados; armaze-

namento electrónico de dados; informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de um we-

bsite; serviços de cartografia; computação em nuvem; 

serviços de fornecimento de alojamento em nuvem; 

prestação de utilização temporária de software não-

-descarregável em nuvem e software de computação 

em nuvem; armazenamento electrónico de dados; for-

necimento de sistemas informáticos virtuais e ambien-

tes informáticos virtuais através de computação em 

nuvem; aluguer de software de entretenimento; inves-

tigação técnica no domínio da compensação por emis-

sões de carbono; prestação de informações, assessoria 

e consultadoria relacionadas com compensações rela-

tivas a emissões de carbono; prestação de informação 

tecnológica sobre inovações ecológicas e aceitáveis do 

ponto de vista ambiental; serviços de testes, avaliação 

e controlo ambientais; investigação no domínio da pro-

tecção e conservação ambiental; investigação e presta-

ção de informações científicas em matéria de altera-

ções climáticas; serviços de consultadoria científica e 

industrial relacionados com combustíveis, emissões de 

combustíveis e dióxido de carbono e questões ambien-

tais; serviços de ciência e tecnologia relacionados com 

recomendação de linhas de acção para reduzir a emis-

são de dióxido de carbono de uma forma economica-

mente eficiente; serviços de ciência e tecnologia rela-

cionados com a gestão de programas de compensação 

pela emissão de carbono; serviços de investigação, ges-

tão e protecção ambiental; serviços de consultadoria, 

informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193946

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193947

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 34-36

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193948

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

 VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193949

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

 VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193950

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

 VUI KIT INTERNATIONAL COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 41

11 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193951

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

腈 腈

吡

酶

强

萘

脲
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顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193952

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193953

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193954

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

蟎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193955

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193956

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193958

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193959

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

腈 腈

吡

酶

强

萘

脲

顔

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193960

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193961

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193962

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

蟎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193963

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193964

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193966

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193967

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

腈 腈

吡

酶

强

萘

脲

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193968

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

顔
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193969

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193970

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

蟎

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193971

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193972

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193974

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193979

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

 CHAN I TENG

  Endereço : 41 1 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193980

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Eu Yan Sang International Ltd

  Endereço : Eu Yan Sang Centre, 21 Tai Seng Dri-

ve, Singapore 535223

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e médicas; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptados para uso 

medicinal; suplementos dietéticos para consumo hu-

mano; compostos e cápsulas de medicina chinesa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193981

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e firmware de computador 

para jogos de fortuna ou azar em qualquer plataforma 

computadorizada, incluindo consoles de jogos especí-

ficos, slot machines baseadas em vídeo, slot machines 

baseadas em bobina e terminais de loteria de vídeo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193982

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Immedica Pharma AB

  Endereço : Norrtullsgatan 15 113 29 Stockholm 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças gástricas, hepáticas e metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193983

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Immedica Pharma AB

  Endereço : Norrtullsgatan 15 113 29 Stockholm 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças gástricas, hepáticas e metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193984

[220]  Data de pedido : 2022/02/18
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[730]  Requerente : Immedica Pharma AB

  Endereço : Norrtullsgatan 15 113 29 Stockholm 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças gástricas, hepáticas e metabólicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193994

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 555

B 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193997

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193998

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

A1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193999

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201-207

厦3 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194000

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 201-207

厦3 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/194001

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 
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 COMPANHIA DE MACAU FAMOSO LIMITADA

  Endereço : 11 2 A

 Trav. Inacio Baptista, No.11, Edf. Choi Seng, 1 Andar 

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194002

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : 

 SEI SIU FOODS AND BEVERAGES MANAGE-

MENT COMPANY LIMITED

  Endereço : 41

3 9 Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194003

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : WestVac Biopharma Co., Ltd.

  Endereço : No.552 Fenghuang Road, Chengdu 

Tianfu International Bio-Town, Shuangliu District, 

Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações químico-farmacêuticas; 

vacinas; preparações de microorganismos para uso 

médico ou veterinário; medicamentos para injeção; 

medicamentos bioquímicos; medicamentos para a 

medicina humana; preparações farmacêuticas; antissé-

ticos; reagentes químicos para uso médico ou veteriná-

rio; antibióticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194004

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : WestVac Biopharma Co., Ltd.

  Endereço : No.552 Fenghuang Road, Chengdu 

Tianfu International Bio-Town, Shuangliu District, 

Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações químico-farmacêuticas; 

vacinas; preparações de microorganismos para uso 

médico ou veterinário; medicamentos para injeção; 

medicamentos bioquímicos; medicamentos para a 

medicina humana; preparações farmacêuticas; antissé-

ticos; reagentes químicos para uso médico ou veteriná-

rio; antibióticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194005

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : WestVac Biopharma Co., Ltd.

  Endereço : No.552 Fenghuang Road, Chengdu 

Tianfu International Bio-Town, Shuangliu District, 

Chengdu, Sichuan, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações químico-farmacêuticas; 

vacinas; preparações de microorganismos para uso 

médico ou veterinário; medicamentos para injeção; 

medicamentos bioquímicos; medicamentos para a 

medicina humana; preparações farmacêuticas; antissé-
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ticos; reagentes químicos para uso médico ou veteriná-

rio; antibióticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194007

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential To-

wer, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Lubrificantes sexuais, cremes, loções, 

géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e toalhetes para 

uso íntimo medicinais, todos nesta classe; lubrifi-

cantes sexuais, cremes, loções, géis, espumas, óleos, 

líquidos, sprays e toalhetes para a saúde sexual, sendo 

medicados, todos nesta classe; lubrificantes sexuais, 

cremes, loções, géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e 

toalhetes para melhorar o desempenho sexual, sendo 

medicados, todos nesta classe; lubrificantes sexuais 

pessoais, cremes, loções, géis, espumas, óleos, líqui-

dos, sprays e toalhetes, sendo medicados, todos nesta 

classe; lubrificantes medicinais, cremes, loções, géis, 

espumas, óleos, líquidos, sprays e toalhetes, sendo 

medicados, nesta classe; lubrificantes sexuais pessoais; 

géis estimulantes sexuais; contracetivos químicos; pre-

parações químico-farmacêuticas; preparações contra-

ceptivas; preparações químicas para o diagnóstico da 

gravidez; preparações para o diagnostico da gravidez; 

preparações farmacêuticas; preparações farmacêuti-

cas incluindo preparações para a saúde sexual, para 

melhorar o desempenho sexual, para o tratamento da 

disfunção eréctil, tratamento da ejaculação precoce, 

controlo de natalidade ou tratamento de infecções 

sexualmente transmissíveis; suplementos para a saúde 

sexual ou para melhorar o desempenho sexual; prepa-

rações para reduzir a actividade sexual; preparações 

sanitárias para higiene pessoal, sem ser produtos de 

toilette; toalhetes higiénicos; lubrificantes sexuais, cre-

mes, loções, géis, espumas, óleos, líquidos, sprays e to-

alhetes sendo produtos medicinais, contendo extractos 

de canabinóides; pastilhas medicinais/rebuçados me-

dicinais; pastilhas medicinais/rebuçados medicinais, 

contendo extractos de canabinóides.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194008

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : LifeStyles Healthcare Pte Ltd

  Endereço : 30 Cecil Street, #19-08 Prudential To-

wer, Singapore 049712, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Preservativos; contraceptivos, não 

químicos; aparelhos, dispositivos e artigos nesta classe 

para a actividade sexual; aparelhos e instrumentos de 

massagem; massajadores pessoais; vibradores (sendo 

auxiliares sexuais); anéis vibratórios (sendo brinque-

dos sexuais); auxiliares sexuais; brinquedos sexuais; 

copos menstruais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194009

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : PEI L A I COR POR AT ION 

LIMITED

  Endereço : Flat/Rm A, 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 

300 Lockhart Rd, Wan Chai, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; som-

bras para os olhos; lápis para os olhos; batons para os 

lábios; máscaras de beleza para fins cosméticos; águas 

de limpeza; espumas de limpeza da pele; papel abrasi-

vo (cosméticos); loções para o banho; bolas de algodão 

para uso cosmético; sabonetes; dentífricos; pacotes de 

máscaras faciais para fins cosméticos; preparações 

para dar brilho (para fins de polimento); pó sólido 

para caixas de pó-de-arroz [cosméticos]; preparações 

não medicinais para o cuidado dos lábios; preparações 

não medicinais para o cuidado da pele; águas aromáti-

cas (cosméticos); preparações de protecção solar (cos-

méticos); preparações para depois da exposição ao sol 

(cosméticos); aditivos para cosméticos e produtos para 

o cuidado dos cabelos; preparações abrasivas para fins 
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cosméticos; óleos faciais (cosméticos); cosméticos para 

o cuidado da beleza; cosméticos para o cuidado do 

corpo e da beleza; cosméticos e preparações cosméti-

cas para o corpo; produtos brilhantes entubados para 

uso como cosméticos; produtos para lavagem (cosméti-

cos); discos de limpeza impregnados com cosméticos; 

preparações de limpeza e cosméticas para animais 

(não medicados); produtos para dar cor a cosméticos 

(colors for cosmetics); produtos cosméticos com cores 

(colour cosmetics); cosméticos coloridos para dar cor 

aos olhos, rosto e corpo; produtos cosméticos e de hi-

giene pessoal (não medicinais) para o cuidado e limpe-

za da pele e do cabelo; preparações cosméticas, de be-

leza e de higiene pessoal (não medicinais); cosméticos 

para uso animal; cosméticos para o corpo; cosméticos 

para as maças do rosto; cosméticos para crianças; cos-

méticos para as sobrancelhas; cosméticos para as pes-

tanas; cosméticos para o rosto; cosméticos para os pés; 

cosméticos para o cabelo; cosméticos para as mãos; 

cosméticos para os membros (do corpo); cosméticos 

para os lábios; cosméticos para maquilhagem; cosméti-

cos para animais não domésticos; cosméticos para uso 

pessoal; cosméticos para proteger a pele de queimadu-

ras solares; cosméticos para o cuidado da pele; cosmé-

ticos para fins de emagrecimento; cosméticos para 

bronzeamento; cosméticos para o tratamento da pele 

seca; cosméticos para o uso na reparação de estrias na 

pele; cosméticos para uso no tratamento de rugas na 

pele; cosméticos em forma de gel; cosmético em forma 

de loções; cosméticos em forma de óleos; cosméticos 

em forma de pós; preparações cosméticas para banho; 

preparações cosméticas para as pestanas; preparações 

cosméticas para o cuidado dos cabelos; preparações 

cosméticas para o cuidado da pele; preparações cos-

méticas para fins de emagrecimento; preparações cos-

méticas com efeitos de emagrecimento; cosméticos 

vendidos em forma de estojos; bolas de algodão para 

uso em remover cosméticos; cremes base de maquilha-

gem (para cosméticos); cosméticos decorativos; panos 

de banho descartáveis impregnados com preparações 

cosméticas; cosméticos para as sobrancelhas vendidos 

em caixas; cosméticos para os olhos; cosméticos e pre-

parações para as sobrancelhas; toalhetes faciais im-

pregnados com cosméticos; brilhos em forma de spray 

para uso como cosméticos; fragâncias (cosméticos); 

cosméticos para o cabelo; discos de limpeza impregna-

dos com loções cosméticas; cosméticos líquidos; toa-

lhetes removedores de maquilhagem impregnados com 

loções cosméticos; máscaras para os olhos (cosméti-

cos); bases para os lábios (cosméticos); produtos de 

maquilhagem e cosméticos; cosméticos para homens; 

produtos hidratantes para a pele (cosméticos); mousses 

(cosméticos); verniz base para unhas (cosméticos); cos-

méticos para unhas; decorações para unhas (cosméti-

cos); endurecedores para unhas (cosméticos); bases 

para as unhas (cosméticos); cremes nocturnos (cosmé-

ticos); cosméticos não medicinais; cremes hidratantes 

(cosméticos); óleos para os seios (cosméticos); toalhas 

de mão em papel impregnadas com loções cosméticas; 

toalhetes de papel para uso higiénico impregnadas 

com loções cosméticas; remendos para adornos pesso-

ais sendo cosméticos; pérolas de creme (cosméticos); 

artigos de perfumaria para uso em cosmética; extrac-

tos de plantas e ervas vendidos como componentes de 

cosméticos; recargas para caixas de pó de arroz (cos-

méticos); caixas de pó de arroz (cosméticos); cosméti-

cos aromatizados; produtos refrescantes para a pele 

(cosméticos); loções leitosas para a pele (cosméticos); 

preparações de emagrecimento (cosméticos); protecto-

res solares (cosméticos); preparações para proteção 

solar para homens e mulheres (cosméticos); óleos 

bronzeadores (cosméticos); tatuagens temporárias 

para uso como cosméticos; toalhetes impregnados com 

óleos cosméticos; cremes tonificadores (cosméticos); 

cremes hidratantes de rápida absorção para uso cos-

mético; sombras para as pálpebras; pincéis para blush; 

lápis de cores para uso cosmético; lápis cosméticos 

para os olhos; lápis cosméticos; lápis delineadores para 

os olhos; lápis de maquilhagem para os olhos; lápis 

para sobrancelhas; lápis delineadores para os lábios; 

lápis de contorno para os lábios; lápis para fins cosmé-

ticos; blocos de papel de lixar para afiar lápis de dese-

nho (cosméticos); batons protectores solares (não me-

dicinais); batons para prevenir lábios gretados (não 

medicinais); batons para os lábios; adstringentes para 

fins cosméticos, máscaras faciais e de beleza, loções, 

cremes, preparações para remoção de maquilhagem; 

máscaras de beleza; máscaras de beleza ou pacotes de 

máscaras de beleza impregnados com óleos essenciais 

ou ingredientes para a resolução de insónia; máscaras 

corporais de lama preta; máscaras corporais; cremes 

para máscaras corporais; loções para máscaras corpo-

rais; pós para máscaras corporais; máscaras para hi-

dratação dos seios; máscaras corporais de argila; más-

caras de limpeza para o rosto; máscara de limpeza 

(cosméticos); máscaras de colagénio para os olhos; 

máscara de tratamento cosmético dos olhos; máscaras 

cosméticas faciais; máscaras cosméticas para uso pes-

soal; máscaras cremosas para fins cosméticos; másca-

ras de limpeza facial; máscaras de condicionamento 
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capilar; máscaras de gel para os olhos; máscaras de be-

leza à base de ervas; máscaras para cuidados do corpo 

e rosto; máscaras de beleza hidrantes; máscaras cos-

méticas hidrantes relaxantes; máscaras cosméticas de 

lama; máscaras cosméticas de argila natural para a 

pele; máscaras cosméticas para limpeza dos porros da 

pele; máscaras hidratantes para a pele; máscaras cos-

méticas de argila para branquear a pele; máscaras para 

branquear a pele (contendo extractos de caviar); más-

caras cosméticas de lama para cuidados do corpo; 

máscaras cosméticas para branquear a pele; aditivos 

de beleza para água do banho; água de colognia; águas 

de toilette; cremes para remoção de nódoas e manchas 

de água nas superfícies exteriores dos veículos; águas 

florais destiladas para o cuidado da pele humana; per-

fumes de flores em forma de óleos e águas aromatiza-

das; água de javel; água de alfazema; água micelar; 

pulverizadores de água mineral para fins cosméticos; 

pulverizadores à base de água mineral para uso facial 

para uso cosmético; água perfumada; água de toilette 

aromatizada; preparações para o cuidado da pele à 

base da água do mar para a renovação da pele; águas 

tonificantes para a pele (cosméticos); cotonetes de al-

godão impregnados de água para uso pessoal e cosmé-

tico; sabão para utilização sem água; champôs secos; 

protectores solares à prova de água; protetores solares 

resistentes à água; espumas aromáticas de limpeza 

para o banho; espumas de limpeza para duche e ba-

nho; óleos, géis, cremes e espumas de banho e de du-

che; espumas de limpeza para o rosto e para o cuidado 

da pele do corpo; espumas cosméticas contendo pro-

tectores solares; espumas de limpeza cosméticas; espu-

mas de limpeza cremosas; espumas de limpeza para o 

rosto; espumas de limpeza para o corpo; espumas de 

limpeza para uso no banho; espumas para de fixação 

do cabelo (cosméticos); espumas de limpeza para re-

moção de maquilhagem; espumas de barbear; espumas 

de limpeza para a pele; espumas para banho para 

branquear a pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194010

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : PEI L A I COR POR AT ION 

LIMITED

  Endereço : Flat/Rm A, 12/F Kiu Fu Comm Bldg, 

300 Lockhart Rd, Wan Chai, Hong Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade em áreas de 

promoção e retalho de cosméticos, artigos de perfu-

maria, artigos higiénicos, vestuário, artigos de joalha-

ria, brinquedos, vídeos, cassetes e discos compactos; 

serviços de publ icidade em áreas de promoção e 

vendas de cosméticos, artigos de perfumaria, artigos 

higiénicos, vestuário, artigos de joalharia, artigos para 

oferta (presentes), brinquedos, vídeos, cassetes e CDs; 

distribuição, vendas a grosso e retalho de cosméticos, 

preparações de maquilhagem, preparações cosméticas 

para fins de emagrecimento, cremes hidratantes, leites 

de limpeza e cremes, preparações cosméticas para a 

pele, cremes para branquear a pele, óleos essenciais 

para a pele, máscaras faciais, exfoliantes faciais, bases 

de maquilhagem, preparações para remoção de maqui-

lhagem, preparações dermatológicas não medicinais, 

óleos para banho e espumas para banho; distribuição, 

vendas a grosso e retalho de artigos cosméticos, pre-

parações para o cuidado da pele, preparações de ema-

grecimento, preparações farmacêuticas, suplementos 

nutricionais, ervas medicinais, vinho medicinal, ali-

mentos saudáveis, chifres de veado, extractos de chi-

fres de veado, ginseng, animais vivos, frutas frascas, 

carne, aves, frutas e vegetais cozinhados, ovos, leite e 

produtos de leite, chá, confeitos, água mineral, bebidas 

não alcoólicas, vinhos e bebidas espirituosas; servi-

ços de compras na internet e electrónicas e serviços 

retalhistas relacionados com cosméticos; serviços de 

venda por correspondência apresentando preparações 

de limpeza, polimento, esfrega e abrasivos, prepara-

ções para o cuidado da pele, sabonetes, cosméticos, 

artigos de perfumaria, fragâncias, artigos de higiene, 

champôs, loções, dentífricos, produtos para o cuidado 

da saúde, vestuário e acessórios de moda; serviços de 

retalho online e serviços de lojas de vendas relaciona-

das com chá, café, rebuçados, biscoitos, suplementos 

nutricionais, preparações de limpeza, artigos cosméti-

cos e conjuntos de chá (sem ser em metais preciosos); 

serviços retalhistas relacionadas com cosméticos e 

vestuário; publicidade relacionada com salões de be-

leza; gestão comercial de departamentos comerciais, 

centros comerciais, e pontos de venda a retalho e por 

grosso; serviços de compras electrónicas e na internet 

e serviços retalhistas relacionadas com cosméticos, 
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óculos, artigos de joalharia, metais preciosos, couro e 

vestuário; compras domésticas feitas através de uma 

rede global de computador; serviços de compras na In-

ternet; produção de programas de televendas; serviços 

de promoção e gestão de centros comerciais; explo-

ração comercial de centros comerciais para terceiros; 

administração relacionada com distribuição de vendas 

e marketing; serviços de publicidade e marketing in-

teractivos; publicidade via rádio, televisão e internet; 

pesquisa de marketing; relações públicas; promoção de 

vendas; aluguer de material publicitário; distribuição 

de material publicitário; pesquisa comercial e de ma-

rketing; condução de análises comerciais de inquéritos 

de investigação de marketing; criação de perfil de con-

sumidor para fins comerciais ou de marketing; coorde-

nação de estratégias de marketing para terceiros; ser-

viços de marketing directo; disseminação de materiais 

de marketing; serviços de marketing; serviços de ma-

rketing relacionado com edição de software; serviços 

de marketing para terceiros; provisão de informação 

comercial; assistência e aconselhamento relacionado 

com marketing e promoção de vendas de produtos; 

marketing direcionado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194011

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[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 : Preparados farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194012

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[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/194013

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[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/194014

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28 4010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 



8164    16   2022  4  20 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194015

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28 4010

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194019

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 569 115

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194020

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 厦9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194021

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 厦9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194022

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 厦9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8165

[210]  N.º : N/194023

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 厦9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

(SaaS)

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194024

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desodorizantes, sem ser para pessoas 

ou animais; preparações desodorizantes para o am-

biente; preparações para a purificação do ar; cotone-

tes para fins medicinais; algodão para uso medicinal; 

artigos para pensos, médicos; gessos adesivos; toalhas 

higiénicas; tampões higiénicos para a menstruação; 

caixas de primeiros socorros, preenchidas; produtos 

farmacêuticos; preparações para a limpeza de lentes 

de contacto; álcool para fins farmacêuticos; geles de 

massagem para uso medicinal; pomadas para uso 

medicinal; unguentos contra as queimaduras do sol; 

dentifrícios medicamentosos; preparações de higiene 

bocal para uso medicinal; sabão medicinal; sais de 

banho para uso medicinal; preparações de banho com 

fins medicinais; preparações medicinais de higiene 

pessoal; loções para uso farmacêutico; loções medici-

nais pós-barba; loções capilares medicinais; champôs 

medicinais; cápsulas para medicamentos; vacinas; 

alimentos para bebés; leite em pó para bebés; farinhas 

lácteas para bebés; discos [almofadas] de amamen-

tação; fraldas para bebés; alimentos dietéticos para 

uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

preparações médicas para emagrecimento; pílulas de 

emagrecimento; suplementos nutricionais; preparações 

de vitaminas; açúcar para uso medicinal; geleia real 

para uso médico; confeitaria medicamentosa; pasti-

lhas para uso farmacêutico; óleos para uso medicinal; 

infusões medicinais; tisanas para fins medicinais; chá 

medicinal; colares antiparasitários para animais; papel 

apanha-moscas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194025

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Teares [máquinas]; máquinas de tingir; 

máquinas para trabalhar o couro; máquinas fiadeiras; 

máquinas tricotadoras; máquinas de costura; máqui-

nas de debruar; máquinas de reparação de vestuário; 

máquinas rendeiras; estampilhadoras [máquinas]; 

máquinas de perfuração; máquinas de selagem para a 

indústria; máquinas embaladoras; etiquetadoras [má-

quinas]; pranchas para impressão; prensas [partes de 

máquinas]; rolos de impressão para máquinas; apare-

lhos e máquinas de encadernação, para uso industrial; 

máquinas para imprimir; impressoras 3D.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194027

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23
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[511]  Produtos : Fios em metal para bordar; fios para 

bordar; fios para coser; fios de algodão; fios de lã; fios 

de linho; fios de seda; fios elásticos para uso têxtil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194028

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Bagas em conserva; manteiga; bebidas 

à base de leite de amêndoa; bebidas à base de leite de 

amendoim; bebidas à base de leite de côco; bebidas 

lácteas, onde predomina o leite; caldos; caviar; cogu-

melos em conserva; produtos de charcutaria; batatas 

fritas; compotas; geleias; frutos enlatados; legumes 

enlatados; carne enlatada; peixe enlatado; marisco não 

vivo; cornichons [picles de pepino]; nata [láctea]; crus-

táceos não vivos; cascas de fruta; snacks à base de fru-

tas; flores comestíveis, secas; foie gras; queijo; frutos 

oleaginosos aromatizados; frutos cristalizados; frutos 

congelados; fruta em conserva; pasta de fruta pren-

sada; frutas, processadas; geleias de fruta; sementes, 

preparadas; óleos para alimentação; leite; leite não lác-

teo; leite condensado; legumes em conserva; legumes, 

processadas; marmelada; batidos; ovos; azeitonas em 

conserva; produtos para barrar à base de oleaginosas; 

peixe em conserva; peixe, não vivo; sopas; produtos 

lácteos; saladas de fruta; salsichas; substitutos do leite; 

trufas em conserva; carne; carne em conserva; iogur-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194029

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebida à base de chá; 

infusões, não medicinais; café; bebidas à base de café; 

sucedâneos do café; cápsulas de café, preenchidas; 

chicória [sucedâneos do café]; bebidas à base de cacau; 

bebidas à base de chocolate; cacau; doces de choco-

late; confeitaria; doces; caramelos [doçaria]; nogados 

[Nougat]; macaroons de coco; pralinés [bombons]; fru-

tos oleaginosos com cobertura de chocolate; geleias de 

frutos [confeitaria]; pasta de amêndoa; produtos para 

barrar à base de chocolate; doce de leite; mel; maca-

rons [bolinhos de massapão]; fondants [confeitaria]; 

bolos; decorações de confeitaria para bolos; decora-

ções de chocolate para bolos; profiteroles; mousses de 

chocolate; produtos de pastelaria; tartes; panquecas 

[crepes]; waffles [gaufres]; pães com chocolate; crois-

sants; brioches; pãezinhos; pão; pão de especiarias [pão 

de gengibre]; barras de cereais; biscoitos [bolinhos]; 

bolachas de água e sal; petits fours [pastelaria]; san-

duiches; gelados [sorvetes]; sorvetes [gelados]; iogurte 

gelado [gelados alimentares]; açúcar; sal de cozinha; 

pimenta; especiarias; ervas aromáticas em conserva 

[temperos]; condimentos; molhos (condimentos); mos-

tarda; vinagre; arroz; massa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194030

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Árvores de natal; bagas frescas; biscoi-

tos para cães; bebidas para animais de estimação; ca-

nábis, em estado bruto; coroas de flores naturais; grãos 

de cacau, em bruto; flores naturais; flores secas para 

decoração; arranjos de fruta fresca; frutos secos, não 

processados; fruta fresca; gengibre fresco; sementes 

para plantação; legumes e vegetais frescos; alimentos 

para animais de estimação; ovas de peixes; azeitonas 

frescas; pimentos [plantas]; plantas; plantas secas para 

decoração; pólen [matéria prima]; trutas frescas.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194032

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas exceto cerveja; ci-

dra; aguardente; essências alcoólicas; extratos alcoóli-

cos; licores; aguardente de pêra; bebidas espirituosas; 

vinhos; cocktails.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194033

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Carpintaria; serviços de bordados; 

costura; gravura; acolchoamento; trabalhos de pelaria; 

modificações de vestuário; alfaiataria personalizada; 

serviços de tanaria; tintura de calçado; tintura de têx-

teis; tintura de couro; serviços de tinturaria; produção 

de trabalhos em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194034

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de interiores; serviços de arqui-

tetura; autenticação de obras de arte; conceção de fa-

tos; conceção de cenários de espetáculos; conceção de 

modelos simulados por computador; conceção de pro-

tótipos; consultadoria em arquitetura; consultoria em 

conceção de websites; controlo de qualidade; design de 

decoração de interiores; design industrial; design de 

moda; serviços de concepção de logótipos; estilismo 

[design industrial].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194035

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações e 

conselhos relacionados com a preparação de refeições; 

aluguer de cadeiras, mesas, roupa de mesa, vidraria; 

aluguer de alojamento temporário; reservas de aloja-

mento temporário; serviços de agência de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; serviços de bar; serviços 

de café; serviços de cafetaria; serviços de cantina; ser-

viços personalizados de chefes de cozinha; serviços de 

restaurante; catering de alimentos e bebidas; serviços 

de hotel; aluguer de salas de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194036

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; trata-

mento de beleza de animais; serviços de aromatera-

pia; salões de barbearia; serviços de salões de beleza; 

serviços de body piercing; consultadoria na área da 

viticultura; serviços de terapia por ventosas; depila-

ção a cera; aconselhamento dietético e nutricional; 

serviços de arranjos florais; jardinagem; cabeleireiros; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de estações 
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termais/spa; horticultura; design paisagístico; servi-

ços de arquitetura paisagista; serviços de manicure; 

massagistas; serviços de ótica; serviços de cabeleireiro 

para animais de estimação; cirurgia plástica; serviços 

de sauna; serviços de solário; serviços de tatuadores; 

serviços de terapia; plantação de árvores para fins de 

compensação de carbono; serviços de vacinação; servi-

ços de viticultura; confeção de grinaldas [arte floral].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194037

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194038

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194039

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194040

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194041

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194042

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 YAMATSUNE CO.,LTD.

  Endereço : 54

 1-54 Kamiishikawa Nakamura Nagoya Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194088

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 Beijing Zhuoshizhonglian Technology Development 

Co., Ltd.

  Endereço : 22

1 3 302

 Room 302, Floor 3, Building 1, Scitech Hotel, 22 Jian 

Guo Men Wai Ave., Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/27  China

N.º 61740798

[210]  N.º : N/194089

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 Beijing Zhuoshizhonglian Technology Development 

Co., Ltd.

  Endereço : 22

1 3 302

 Room 302, Floor 3, Building 1, Scitech Hotel, 22 Jian 

Guo Men Wai Ave., Chaoyang District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/24  China

N.º 61677236

[210]  N.º : N/194091

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 LAM TIN

  Endereço : 氹 13 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194092

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 LAM TIN

  Endereço : 氹 13 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194093

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 不 類

料 不 類

曆

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194094

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 冷

拉 拉

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194095

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 茶 糖

類 糖

糖

料

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194096

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 林 不 類

料
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194097

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 不

料 料 糖 料

料 料 茶 不

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194098

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 SHUN HING INDUSTRIAL INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 14-24

5 O-P

 Units O-P, 5/F, Block 1, KinHo Industrial Building, 

14-24 Au Pui Wan Street, FoTan, Shatin, New Territo-

ries, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理 理 理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194099

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 214 10

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194100

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194102

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194103

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194105

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194106

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 441

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194107

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 135

2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194108

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194109

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 不 類

料 不 類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194110

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194111

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194112

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194113

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194114

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194115

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 不 類

料 不 類

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194116

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194117

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194118

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194119

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8175

[210]  N.º : N/194120

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194121

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194122

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194123

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194124

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194125

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194126

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194127

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194128

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194129

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194130

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194131

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194132

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194133

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194134

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194135

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194136

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194137

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 50 32C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194138

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194139

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12
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[511]  P roduto s : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194140

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194141

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194142

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 A 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  P roduto s : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194143

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

 Share Properties AG

  Endereço : 50

 Rietstrasse 50 Zurich Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194144

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, San-

ta Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos de computação em nuvem; 

hardware de computador para IA (inteligência artifi-

cial), para aprendizagem automática, aprendizagem de 

algoritmos e análise de dados; software gravado e des-
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carregável para IA (inteligência artificial), aprendiza-

gem automática, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; software para uso na concepção e desenvol-

vimento de algoritmos de aprendizagem automática, 

redes neurais profundas, análise de dados; bibliotecas 

de software para uso na concepção e desenvolvimento 

de algoritmos de aprendizagem automática e redes 

neurais profundas; bibliotecas de software para uso 

em análise de dados; software gráfico; controladores 

de dispositivos; hardware e software de computação 

de alto desempenho; unidades de processamento grá-

fico (GPUs); conjuntos de chips gráficos de computa-

dor; unidades de processamento de vídeo; unidades 

de processamento de áudio; processadores de sinais 

digitais; hardware e software para processamento de 

imagens, vídeo e dados; placas gráficas; aparelhos 

para o registo, transmissão, recepção e manipulação 

de imagens e dados; hardware e software para provi-

são de animação e vídeo; hardware e software para 

transmissão contínua de conteúdos, imagens e dados; 

hardware de computador, nomeadamente unidades de 

entrada, unidades de saída, controladores de memória, 

controladores de periféricos de computador e con-

troladores gráficos; hardware de computador de alto 

desempenho com características especiais para melhor 

desempenho em jogos; software de jogos de computa-

dor descarregável e gravado; hardware de memória de 

computador; cartões de memória; placas de memória; 

módulos de memória de computador; memória não vo-

látil de computador; memórias electrónicas; memórias 

gráficas; servidores de rede informática; hardware de 

acesso ao servidor de rede; software de computador 

descarregável e gravado para controlar e gerir aplica-

ções de servidor de acesso; BIOS descarregáveis (sis-

temas básicos de entrada e saída) BIOS de programas 

de computador; software de sistemas operativos para 

computadores gravados e descarregáveis; software e 

firmware gravados e descarregáveis para firmware de 

programas de sistemas operativos; software de jogos 

para computador gravado e descarregável e software 

de gráf icos 3D para computador; bibl iotecas de 

software descarregáveis e ficheiros de dados electró-

nicos para uso em projectos de circuitos integrados e 

semicondutores; software de interface de programação 

de aplicações (API) para fornecimento, manipulação e 

processamento de imagens; hardware de computador; 

circuitos integrados; semicondutores; microproces-

sadores; unidades centrais de processamento (CPU); 

processadores programáveis; placas de circuitos im-

pressos; placas-mãe; placas gráficas; estações de traba-

lho (aparelhos informáticos); ecrãs electrónicos e de 

computador; hardware de entrada e saída electrónica 

e informática para suportes multimédia para e ecrãs 

de computadores; servidores de computador; super-

computadores; computadores de alto desempenho; ne-

nhum dos itens precedents relacionados com software 

para uso no domínio agricultura ou horticultura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194145

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Intel Corporation

  Endereço : 2200 Mission College Boulevard, San-

ta Clara, California, 95052-8119, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultoria técnica nas 

áreas de arquitectura (sistemas) de centros de dados, 

soluções de computação em nuvem pública e privada e 

avaliação e implementação de tecnologia e serviços de 

Internet; concepção e desenvolvimento de hardware e 

software informático; serviços informáticos, nomea-

damente integração de ambientes de computação em 

nuvem privada e pública; fornecimento de sistemas 

de computador virtual, unidades de processamento 

gráfico (GPUs) e ambientes de computador virtual 

por meio de computação em nuvem apresentando 

plataformas como um serviço; computação em nuvem 

com software para uso em aprendizagem automáti-

ca, aprendizagem automática escalonável, análise de 

dados e desenvolvimento de redes neurais profundas; 

fornecimento de serviços de computação baseados na 

nuvem no domínio da aprendizagem automática, inteli-

gência artificial, aprendizagem de algoritmos e análise 

de dados; armazenamento electrónico de dados; super-

computação baseada em nuvem com software para uso 

nos campos de inteligência artificial, aprendizagem au-

tomática, aprendizagem profunda, computação de alto 

desempenho, computação distribuída, virtualização, 

aprendizagem estatística e análises preditivas; serviços 

de desenvolvimento de jogos multimédia electrónicos 

e interactivos; concepção de software de processa-

mento de imagem; fornecimento de uso temporário de 

software não descarregável para visualização 3D, mo-

delagem 3D e provisão de 3D; fornecimento de acesso 

temporário a software não descarregável para melho-
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rar o desempenho do computador, para a operação de 

circuitos integrados, de semicondutores, de conjuntos 

de chips e de microprocessadores de computador e 

para fins de jogos; fornecimento de acesso temporário 

a software não descarregável para uso como interfaces 

de programação de aplicações (API); software como 

um serviço, especificamente fornecendo uma platafor-

ma de supercomputação e jogos baseada na nuvem; ne-

nhum dos itens precedents relacionados com serviços 

de agricultura ou de horticultura.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194146

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194147

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194148

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194149

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9018 C 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194151

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

 LEONG HOU WAI

  Endereço : 邨5P 67-69

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194152

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 

6312 Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Passes (tokens) não fungíveis usados 

com tecnologia de cadeia de blocos (blockchain) priva-

da ou pública ou tecnologia de contabilidade distribuí-

da.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/24  Su íça

N.º 12888/2021

[210]  N.º : N/194153

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

 WONG WAI TENG

  Endereço : 氹 85

3/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194154

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

  Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares nº 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Alimentos e bebidas para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194155

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : THE ANIMAL STORE, FOOD 

AND ACCESSORIES, S.L.

  Endereço : (Pol ígono Industr ial Serrans V), 

Avda. Cepes Mares nº 5, 46812 Aielo de Malferit (Va-

lencia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; direção de negócios co-

merciais e consultoria em organização de negócios 

comerciais, consultadoria para direção de negócios 

comerciais, serviços de assessores para a direção de 

negócios comerciais, gestão comercial interna, assis-

tência na direção de negócios comerciais; gestão de 

ficheiros informáticos; serviços de venda por grosso e 

a retalho em lojas e através de redes informáticas glo-

bais de alimentos e bebidas para animais; serviços de 

agências de importação-exportação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194161

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles e 

couros de animais; malas de viagem e sacos de mão; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bastões de ca-

minhada; chicotes, arreios e selaria; coleiras, trelas e 

vestuário para animais; sacos de livros; sacos escolares; 

baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva; sacos de 

viagem; malas de produtos de higiene vendidas vazias; 

sacos de maquilhagem vendidos vazios; sacos de couro.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194163

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos dos têxteis; roupa 

de uso doméstico; cortinas de têxteis ou plástico; toa-

lhas; toalhas de praia; cobertores; cortinas de janela.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194164

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

de vestuário, nomeadamente camisetas, moletons, 

camisolas de lã, calções, calças, camisas, blusões, casa-

cos, chapéus, calçado; chapelaria, nomeadamente cha-

péus desportivos, bonés, viseiras de sol; chapéus para 

lactentes, bebés, crianças de tenra idade e crianças; 

roupa para bebés e crianças de tenra idade de apenas 

uma peça [macacão]; roupa para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194173

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles e 

couros de animais; malas de viagem e sacos de mão; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bastões de cami-

nhada; chicotes, arreios e selaria; coleiras, trelas e ves-

tuário para animais; sacos de livros; sacos escolares; 

baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva; sacos de 

viagem; malas de produtos de higiene vendidas vazias; 

sacos de maquilhagem vendidos vazios; sacos de cou-

ro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194175

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos dos têxteis; roupa 

de uso doméstico; cortinas de têxteis ou plástico; toa-

lhas; toalhas de praia; cobertores; cortinas de janela.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194176

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

de vestuário, nomeadamente camisetas, moletons, 

camisolas de lã, calções, calças, camisas, blusões, casa-

cos, chapéus, calçado; chapelaria, nomeadamente cha-

péus desportivos, bonés, viseiras de sol; chapéus para 

lactentes, bebés, crianças de tenra idade e crianças; 

roupa para bebés e crianças de tenra idade de apenas 

uma peça [macacão]; roupa para bebés.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194185

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; peles e 

couros de animais; malas de viagem e sacos de mão; 

chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; bastões de ca-

minhada; chicotes, arreios e selaria; coleiras, trelas e 

vestuário para animais; sacos de livros; sacos escolares; 

baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva; sacos de 

viagem; malas de produtos de higiene vendidas vazias; 

sacos de maquilhagem vendidos vazios; sacos de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194187

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos dos têxteis; roupa 

de uso doméstico; cortinas de têxteis ou plástico; toa-

lhas; toalhas de praia; cobertores; cortinas de janela.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194188

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

de vestuário, nomeadamente camisetas, moletons, 

camisolas de lã, calções, calças, camisas, blusões, casa-

cos, chapéus, calçado; chapelaria, nomeadamente cha-

péus desportivos, bonés, viseiras de sol; chapéus para 

lactentes, bebés, crianças de tenra idade e crianças; 

roupa para bebés e crianças de tenra idade de apenas 

uma peça [macacão]; roupa para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194192

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194193

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT
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 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194194

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194197

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto

[210]  N.º : N/194202

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

  Endereço : 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para cuidados 

da pele; adesivos cosméticos contendo preparações 

cosméticas para cuidados da pele; bálsamos para uso 

cosmético para cuidados da pele; cremes correctores 

para imperfeições da pele.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194203

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

  Endereço : 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para cuidados 

da pele; produtos farmacêuticos e preparações para a 

prevenção e tratamento de manchas cutâneas, irrita-

ções e inflamações cutâneas, lesões cutâneas, bolhas 

na pele e acne; pensos para uso médico para bolhas de 

febre; adesivos para uso médico para cuidados da pele; 

bálsamos para uso médico para cuidados da pele; em-

plastros; pensos para curativos de feridas sob a forma 

de pensos para caspa e em forma de gel; pensos para 

curativos de queimaduras; pensos médicos para a pre-

venção e tratamento de lesões; pensos médicos para 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194204

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

  Endereço : 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas para cuidados 

da pele; adesivos cosméticos contendo preparações 

cosméticas para cuidados da pele; bálsamos para uso 

cosmético para cuidados da pele; cremes correctores 

para imperfeições da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194205

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : LABORATOIRE HRA PHAR-

MA

  Endereço : 200 Avenue de Paris, 92320 Châtillon, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para cuidados 

da pele; produtos farmacêuticos e preparações para a 

prevenção e tratamento de manchas cutâneas, irrita-

ções e inflamações cutâneas, lesões cutâneas, bolhas 

na pele e acne; pensos para uso médico para bolhas de 

febre; adesivos para uso médico para cuidados da pele; 

bálsamos para uso médico para cuidados da pele; em-

plastros; pensos para curativos de feridas sob a forma 

de pensos para caspa e em forma de gel; pensos para 

curativos de queimaduras; pensos médicos para a pre-

venção e tratamento de lesões; pensos médicos para 

cuidados da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194206

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, ge-

odésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de 

pesagem, de medida, de controlo (inspecção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para a condução, distribuição, transformação, acu-
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mulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; 

aparelhos para o registo, a transmissão, a reprodução 

do som ou de imagens; suportes de registo magnético, 

discos acústicos; mecanismos para aparelhos de pré-

-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, 

equipamento para processamento de dados; software 

informático; programas de computador; software in-

formático sob a forma de uma aplicação para dispositi-

vos móveis e computadores; software de aplicações 

para utilização em dispositivos móveis; software para 

processamento electrónico de pagamentos de e para 

terceiros; software informático e software de aplica-

ções utilizados em relação a serviços financeiros, tran-

sacções financeiras, comércio electrónico, pagamentos 

electrónicos, câmbios de moeda estrangeira, serviços 

de corretagem e trading e serviços de aconselhamento 

ao investimento; software de autenticação; software e 

software de aplicações (descarregável); software de 

mensagens instantâneas; software de partilha de fi-

cheiros; software de comunicação para a partilha elec-

trónica de dados, áudio, imagens e gráficos através de 

redes informáticas, móveis, sem-fios, e de telecomuni-

cações; software para o processamento de imagens, 

gráficos, áudio, vídeo, e texto; software descarregável 

para facilitar a transmissão electrónica de informa-

ções, dados, documentos, voz, e imagens através da In-

ternet; software descarregável para permitir aos utili-

zadores participarem em reuniões e aulas pela Inter-

net, com acesso a dados, documentos, imagens e 

software de aplicações através de um navegador da 

web; software descarregável para aceder, visualizar, e 

controlar remotamente computadores e redes informá-

ticas; software de computação em nuvem descarregá-

vel; software descarregável baseado em computação 

em nuvem; software para o rastreio e avaliação de 

comportamento de clientes e pessoas em relação a de-

cisões de compra; software de aplicações para utiliza-

ção em relação à conservação ambiental, alterações 

climáticas e às compensações de carbono; publicações 

electrónicas on-line (descarregáveis a partir da Inter-

net ou de uma rede informática ou de uma base de da-

dos informática); publicações electrónicas descarregá-

veis sob a forma de revistas, artigos, brochuras, folhe-

tos, fichas técnicas, materiais informativos, manuais de 

instruções no domínio de negócios comerciais, comér-

cio electrónico, tecnologias de informação, computa-

ção em nuvem, telecomunicações, Internet, formação 

em negócios comerciais e comércio electrónico, gestão 

de negócios comerciais, vendas, marketing e finanças; 

periféricos informáticos; computadores portáteis (no-

tebooks); computadores portáteis (laptops); computa-

dores portáteis; computadores portáteis; assistentes 

pessoais digitais; leitores multimédia portáteis; tele-

móveis; smartphones; câmaras digitais; baterias, carre-

gadores de baterias; estações de trabalho informáticas; 

servidores informáticos; hardware para ligação a redes 

informáticas e de telecomunicações; adaptadores, co-

mutadores, dispositivos de encaminhamento e centrais 

de redes informáticas; modems e cartões e dispositivos 

de comunicação sem fios e com fios; suportes para lap-

tops, sacos para computadores; dispositivos de extin-

ção de fogo; hardware e firmware; sistemas de navega-

ção para automóveis; discos compactos; música digital 

(descarregável a partir da Internet); aparelhos de tele-

comunicações; esteiras para o rato; conjuntos portáteis 

para telemóvel, acessórios para telemóveis; jogos, ima-

gens, películas cinematográficas, filmes e música des-

carregáveis; sistemas de alarme; câmaras de seguran-

ça; unidades móveis de radiodifusão e teledifusão ; 

equipamento de teledifusão; câmaras, câmaras de ví-

deo; auscultadores; auriculares; altifalantes; dispositi-

vos e equipamento para sistemas de posicionamento 

global (GPS); programas e software informático, elec-

trónico e de videojogos (incluindo software descarre-

gável a partir da Internet); monitores de cristais líqui-

dos para equipamento de telecomunicações e electró-

nico; descodificadores de televisão; aparelhos de con-

trolo remoto; programas de armazenamento de dados; 

óculos e óculos de sol; painéis de sinalização electró-

nicos; cartões bancários, de débito, de pagamento, de 

crédito, telefónicos e de identificação codificados ou 

magnéticos; caixas automáticas [de dinheiro]; leitores 

de livros electrónicos; cartuchos de toner (vazios) para 

impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigi-

lância de bebés; dispositivos para videovigilâncias de 

bebés; para-sóis para objectivas; computadores tablet; 

cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de 

memória para máquinas de videojogos; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo; computadores, 

smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dispositivos 

para registo de actividade física, equipamento áudio, 

aparelhos de comunicações, aparelhos de telecomuni-

cações, dispositivos informáticos periféricos, leitores 

multimédia portáteis e dispositivos digitais de comuni-

cações electrónicas para usar no corpo, todos para fa-
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cilitar transacções de pagamento e informações ban-

cárias e para efectuar actividades bancárias; computa-

dores, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, dis-

positivos para registo de actividade física, equipamen-

to áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de te-

lecomunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo, todos 

capazes de permitir o acesso sem fios a redes de comu-

nicações, redes de telecomunicações e à Internet; apli-

cações móveis descarregáveis para utilizar com com-

putadores, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, 

dispositivos para registo de actividade física, equipa-

mento áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos 

de telecomunicações, dispositivos informáticos perifé-

ricos, leitores multimédia portáteis e dispositivos digi-

tais de comunicações electrónicas para usar no corpo; 

software de aplicações para utilizar com computado-

res, smartphones, monitores, ecrãs, hardware, disposi-

tivos para registo de actividade física, equipamento 

áudio, aparelhos de comunicações, aparelhos de tele-

comunicações, dispositivos informáticos periféricos, 

leitores multimédia portáteis e dispositivos digitais de 

comunicações electrónicas para usar no corpo; cartões 

pré-pagos, bancários, de crédito, de débito, de paga-

mento, e de identificação codificados ou magnéticos; 

fichas/tokens digitais de colecção, tokens digitais, 

tokens não fungíveis e arte digital; tokens não fungí-

veis utilizadas com tecnologia de cadeia de blocos; 

tokens não fungíveis com imagens de colecção, vídeos 

e arte digital; artigos virtuais descarregáveis, nomea-

damente programas de computador com tokens não 

fungíveis para utilização em mundos virtuais em linha; 

software descarregável para criar, vender, comprar, 

comercializar, possuir, armazenar e gerir tokens não 

fungíveis, suportes digitais, artigos e dados digitais; 

software de computador descarregável para utilização 

como carteira electrónica e carteira digital; software 

de computador descarregável para armazenamento 

electrónico de dados; software de computador descar-

regável para fornecer acesso a uma plataforma em li-

nha para moeda virtual e moedas digitais e fichas de 

aplicação; software informático descarregável na for-

ma de, ou para interagir com, contratos inteligentes 

para facilitar a negociação de moeda digital, moeda 

virtual, tokens de cadeia de blocos e outros activos di-

gitais numa plataforma de negociação; software infor-

mático descarregável para permitir a construção de 

aplicações na cadeia de blocos, interacção com contra-

tos inteligentes da cadeia de bloqueio, e troca de acti-

vos e informações; software informático descarregável 

para criar, acordar, executar, gerir e executar contratos 

inteligentes; software informático para comércio elec-

trónico utilizando contratos digitais auto-executáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194212

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194213

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194214

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

X

DNA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194215

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : X

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194216

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194217

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194218

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194219

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194220

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194221

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 221

14 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194222

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194223

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194224

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194225

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194226

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠
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刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194227

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194228

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠
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刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194229

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194230

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBI-

LE LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194231

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

 RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITA-

DA, em inglês RACING DYNAMICS AUTOMOBILE 

LIMITED

  Endereço : Estrada Areia Preta 52-52B, Ind, 

Kwong Iu, r/c, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194232

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194234

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 93

10 11

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194235

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194239

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : NAVIN FLUORINE INTER-

NATIONAL LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sunteck Centre, 37-40, 

Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057, 

India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194240

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : NAVIN FLUORINE INTER-

NATIONAL LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sunteck Centre, 37-40, 

Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057, 

India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194242

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : NAVIN FLUORINE INTER-

NATIONAL LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sunteck Centre, 37-40, 

Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057, 

India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194243

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : NAVIN FLUORINE INTER-

NATIONAL LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sunteck Centre, 37-40, 

Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai 400057, 

India

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194248

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 371 6 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194249

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 371 6 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194258

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de marketing e 

promocionais; análise de negócios comerciais; serviços 

de negócios comerciais, de pesquisas de mercado e de 

informações; serviços de negócios comerciais e infor-

mação ao consumidor; gestão de negócios comerciais; 

serviços de venda a retalho de difusores de fragrâncias 

em junco, ambientadores perfumados, sprays aromáti-

cos para interiores, pot-pourris [fragrâncias], sabões, 

detergentes para lavagem, velas, velas perfumadas, 

espátulas para barrar [cutelaria], utensílios para pro-

cessamento de alimentos, facas, facas de cozinha, 

cutelaria, artigos de cutelaria de mesa, facas, garfos e 

colheres, raspadores [utensílios manuais], facas para 

cortar legumes, papel, toalhas de mesa em papel, len-

ços de papel, caixas de papel ou cartão, cartões, car-

tões de felicitações, envelopes [artigos de papelaria], 

ampara-livros, sacos (envelopes, bolsas) de papel ou 

de plástico, toalhas de rosto em papel, centros de mesa 

em papel decorativos, guardanapos de papel, materiais 

e utensílios para decoração e arte, imagens, artigos de 

papelaria para festas, figuras em papel, obras de arte e 

figurinhas em papel e cartão, maquetas de arquitetura, 

lenços de bolso em papel, papel de embrulho, películas 

em matérias plásticas para embalagem, canetas [ar-

tigos de escritório], armários para papelaria [artigos 

de escritório], caixas de papel ou cartão, tábuas de 

trinchar, publicações impressas, revistas (periódicos), 

artigos de papelaria, mobiliário, almofadas, gavetas 

de armazenamento [mobiliário], cestos de armazena-

mento [mobiliário], cestos, não metálicos, caixas de 

madeira, caixas em matérias plásticas, porta-revistas, 

molduras, cabides para casacos, rolhas para garrafas, 

almofadas para cadeiras, argolas para cortinas de 

chuveiro, argolas para cortinados, colchões, cabides 

para vestuário, canastras (cestos), braçadeiras em plás-

ticos, para cabos ou tubos, espelhos (vidro prateado), 

molduras para fotografias, palha entrançada, exceto 

esteiras, obras de arte em madeira, cera, gesso ou 

plástico, cartões de acesso de plástico, não codificados 

e não magnéticos, decorações em matérias plásticas 

para alimentos, camas para animais de estimação, pul-

seiras de identificação, não metálicas, armações não 

metálicas para móveis, ganchos não metálicos para o 

vestuário, almofadas de encosto, caixas de madeira ou 

plástico, recipientes não metálicos sob a forma de cai-

xotes, latas para armazenamento, recipientes de vidro, 

taças, bacias [recetáculos], cestos em metais comuns 

para uso doméstico, cestos para roupa, caixas em vi-

dro, potes, candelabros [castiçais], bases para copos e 

garrafas, sem ser em papel ou matérias têxteis (artigos 

de mesa), tabuleiros para forno de servir à mesa, va-

sos, decantadores, pratos de mesa, canecas, copos de 

vidro (recipientes para bebidas), taças de vidro, pratos 

de vidro, vidraria para uso doméstico, frascos de vidro 
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para armazenamento, obras de arte em vidro, porcela-

na decorativa, estojos de toilette, tabuleiros para refei-

ções para uso doméstico, suportes para guardanapos 

de mesa, saleiros e pimenteiros, cestos para pão para 

uso doméstico, misturadores de bebidas, saboneteiras, 

recipientes para sabonetes, utensílios e recipientes 

para uso doméstico e na cozinha, vidro em bruto ou 

semitrabalhado, com exceção do vidro de construção, 

utensílios para cozinhar, não elétricos, recipientes 

para alimentos e bebidas, porcelana para uso domésti-

co (incluindo pratos de cozinha, tigelas, potes, frascos, 

jarros e outros artigos de serviços de jantar), loiça de 

barro para uso doméstico (incluindo loiça de cozinha 

e de serviços de jantar), oveiros, abre-garrafas, elétri-

cos e não elétricos, serviços de chá (artigos de mesa), 

vasos para flores, queimadores de perfume, pulveriza-

dores de perfume, pentes, escovas, escovas de dentes, 

serviços de loiça [pratos], cortadores para fazer biscoi-

tos [bolachas], pacotes de refrigeração, para arrefecer 

alimentos e bebidas, figurinhas [estatuetas] em porce-

lana, cerâmica, faiança ou vidro, mata-moscas, lençóis 

[matérias têxteis], roupa de cama e cobertores, toalhas 

de mesa em matérias têxteis, toalhas de mãos, saias de 

cama em tecido, bases para pratos, em matérias têx-

teis, cortinas de duche em matérias têxteis ou plástico, 

tecidos e produtos têxteis, matérias têxteis, roupa de 

cama, cobertores, lençóis, fronhas de almofadas, capas 

para edredões, coberturas de cama, saias para cama, 

cobertores de cama, esteiras de mesa em matérias têx-

teis, oleados para uso como toalhas de mesa, corredo-

res de mesa, sem ser em papel, guardanapos em maté-

rias têxteis, roupa de casa, toalhas em matérias têxteis, 

toalhas de banho, toalhas de mãos, panos da louça, 

cortinas para chuveiros, cortinados em matérias têx-

teis ou plástico, coberturas em matérias plásticas para 

móveis, coberturas em matérias têxteis para móveis, 

fronhas de travesseiros, edredões com enchimento de 

material acolchoado, artigos têxteis para o lar, tapeça-

rias murais em matérias têxteis, bandeiras em tecido 

ou plástico, vestuário, sapatos, chapelaria, roupões de 

trazer por casa, camisolas de dormir, roupa de dormir, 

máscaras para dormir, aventais [vestuário], pantufas, 

roupões, collants [meias], fraldas-calça, fatos de ba-

nho, vestuário impermeável, fatos de carnaval, luvas 

(vestuário), xailes, cintos (vestuário), casulas, echar-

pes, toucas de duche, capas de cabeleireiros, vestidos 

de noiva, esteiras [tapetes], tapetes de banho, esteiras 

para ioga, tapetes de entrada, tapeçarias murais sem 

ser em matérias têxteis, carpetes, meias de Natal, de-

corações para árvores de Natal, decorações para festas 

e árvores de Natal artificiais, cartas de jogar, brinque-

dos, suportes para velas para árvores de Natal, flores, 

chá, café, especiarias, chocolate; promoção de vendas 

[para terceiros]; consultadoria de gestão de pessoal; 

serviços de relocalização para empresas; gestão de 

ficheiros informáticos; contabilidade; aluguer de má-

quinas de venda automáticas; angariação de patrocí-

nios; aluguer de stands de vendas; serviços de venda 

a retalho ou a grosso de preparações farmacêuticas, 

veterinárias e higiénicas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194280

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : C.F.E.B. SISLEY

  Endereço : 3 Avenue de Friedland - 75008 Paris 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; produtos de perfumaria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  França

N.º 214794596

[210]  N.º : N/194281

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 286-300

3 A

 Avenida de Artur Tamagnini Barbosa N’S286-298. In-

dustrial Tal Peng (2.Fase) 3’ Andar A em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194282

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : 286-300

3 A

 Avenida de Artur Tamagnini Barbosa N’S286-298. In-

dustrial Tal Peng (2.Fase) 3’ Andar A em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194283

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : 286-300

3 A

 Avenida de Artur Tamagnini Barbosa N’S286-298. In-

dustrial Tal Peng (2.Fase) 3’ Andar A em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : LED

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194284

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 LONGEVITY MEDICAL TECHNOLOGY LIMI-

TED

  Endereço : 286-300

3 A

 Avenida de Artur Tamagnini Barbosa N’S286-298. In-

dustrial Tal Peng (2.Fase) 3’ Andar A em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194291

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO 3 3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194292

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO 3 3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194293

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO 3 3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194294

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 HALO 3 3 15-16

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194295

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194296

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194297

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194298

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194299

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194300

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 DOIT Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 368 4

 4F., No. 368, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei 

City 104, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194301

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 DOIT Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 368 4

 4F., No. 368, Changchun Rd., Zhongshan Dist., Taipei 

City 104, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194302

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 

de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-

viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.
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[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194303

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194304

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194305

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e 

reservas para restaurantes, refeições e alojamento; 

prestação de informações, serviços de assessoria e 

consultoria relativos a serviços de hotéis e restauran-

tes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194306

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 

de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 
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fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-

viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194307

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194308

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194309

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e 

reservas para restaurantes, refeições e alojamento; 

prestação de informações, serviços de assessoria e 

consultoria relativos a serviços de hotéis e restauran-

tes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194310

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 
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de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-

viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194311

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194312

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194313

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e 

reservas para restaurantes, refeições e alojamento; 

prestação de informações, serviços de assessoria e 

consultoria relativos a serviços de hotéis e restauran-

tes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194314

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 

de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 
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fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-

viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194315

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194316

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194317

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e re-

servas para restaurantes, refeições e alojamento; presta-

ção de informações, serviços de assessoria e consultoria 

relativos a serviços de hotéis e restaurantes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194318

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 

de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-
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viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194319

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194320

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194321

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e 

reservas para restaurantes, refeições e alojamento; 

prestação de informações, serviços de assessoria e 

consultoria relativos a serviços de hotéis e restauran-

tes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194322

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização e gestão de programas de 

fidelização de clientes; administração de um programa 

de descontos que permite aos participantes obterem 

descontos em produtos e serviços através da utilização 

de cartões de desconto para sócios; serviços de clube 

de clientes, para fins comerciais, promocionais e/ou 

publicitários; serviços de fidelização de clientes para 

fins comerciais, promocionais e/ou publicitários; ser-
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viços de programas de fidelização, incentivo e oferta; 

administração de planos de incentivos e de fidelidade.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194323

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de cartões bancários, cartões 

de crédito, cartões de débito e de cartões de pagamen-

to eletrónico; serviços de pagamentos electrónicos; 

emissão de cartões de pagamento electrónico conexos 

com esquemas de fidelização de clientes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194324

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Organização de eventos recreativos e 

de actividades desportivas e culturais; organização de 

desfiles de moda para fins de entretenimento; presta-

ção de serviços recreativos com a natureza de produ-

ções teatrais, de produções musicais ao vivo, de tor-

neios desportivos e de boxe; prestação de informações 

e circulares na área dos serviços de entretenimento; 

serviços de marcação e reserva de bilhetes para even-

tos de entretenimento, desportivos e culturais; serviços 

de informação sobre bilhetes para eventos de entrete-

nimento, desportivos e culturais.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194325

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de portaria de hotel; serviços 

de agências de viagens, nomeadamente marcações e re-

servas para restaurantes, refeições e alojamento; presta-

ção de informações, serviços de assessoria e consultoria 

relativos a serviços de hotéis e restaurantes.

[540]  Marca : 

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

da (Pantone 872 C) e preta (Pantone 100K) tal como 

representado na figura.

[210]  N.º : N/194331

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194332

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194333

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194334

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194335

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1-4 1

AF

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194336

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Disponibilização de informação sobre 

vacinas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores Pantone azul PMS 

2369 C e azul PMS 305 C tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/194337

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores Pantone azul PMS 

2369 C e azul PMS 305 C tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/194338

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : JOAQUIM HENRIQUE DE 

OLIVEIRA DA SILVA

  Endereço : Av. Do Coronel Mesquita, Nº. 11-O, 

Edf. Caravelle Court, 27º. Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, preparação de comida, bebida, refeições e 

refrescos, restaurantes e serviços de restaurantes, ca-

fés e serviços de cafés, serviços de take away, catering 

e serviços de catering.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, branco, amarelo, verde.

[210]  N.º : N/194344

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD

  Endereço : 7 B 101

 Room 101, Building B, 7 Suida Street, Science Park, 

Huangpu District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194345

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD

  Endereço : 7 B 101

 Room 101, Building B, 7 Suida Street, Science Park, 

Huangpu District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194346

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 ARGORNA PHARMACEUTICALS CO., LTD

  Endereço : 7 B 101

 Room 101, Building B, 7 Suida Street, Science Park, 

Huangpu District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194349

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 BabyBus CO., LTD.

  Endereço : 

18 A

 Project A, Jinshan Juyuan Industrial Park, No.18 Xi-

sanhuan Road, Jianxin Town, Cangshan District, Fu-

zhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194350

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 BabyBus CO., LTD.

  Endereço : 

18 A

 Project A, Jinshan Juyuan Industrial Park, No.18 Xi-

sanhuan Road, Jianxin Town, Cangshan District, Fu-

zhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194351

[220]  Data de pedido : 2022/02/25



N.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8211

[730]  Requerente : 

 BabyBus CO., LTD.

  Endereço : 

18 A

 Project A, Jinshan Juyuan Industrial Park, No.18 Xi-

sanhuan Road, Jianxin Town, Cangshan District, Fu-

zhou City, Fujian Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194354

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Viceroy Cayman Limited

  Endereço : c/o Maples Corporate Services Limi-

ted, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cay-

man Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194355

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Viceroy Cayman Limited

  Endereço : c/o Maples Corporate Services Limi-

ted, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cay-

man Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194383

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Mastelli S.r.l.

  Endereço : Via Bussana Vecchia, N.º32, 18038 

Sanremo, Imperia, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Adstrigentes para uso em cosmética; 

cosméticos; cremes cosméticos; cremes para branquear 

a pele; pomadas para uso cosmético; preparações para 

lavar os olhos, não sendo para fins medicinais; prepa-

rações cosméticas para o cuidado da pele.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194384

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Mastelli S.r.l.

  Endereço : Via Bussana Vecchia, N.º32, 18038 

Sanremo, Imperia, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Colírio; unguentos para uso farmacêu-

ticos; preparações farmacêuticas; artigos para pensos 

medicinais, pensos médicos; colagénio para uso médi-

co; extractos de plantas para uso farmacêutico; produ-

tos injectáveis para preenchimento dérmico; gelatina 

para uso medicinal; suplementos dietéticos com efeito 

cosmético; loções para uso farmacêutico; medicamen-

tos para medicina humana; óleos medicinais; pomadas 

para uso medicinal; preparações químicas para uso 

farmacêutico; preparações químicas para uso medi-

cinal; preparações fitoterapêuticas para fins médicos; 

preparações medicinais de higiene pessoal; prepara-

ções medicinais para lavar os olhos; preparações far-

macêuticas para tratamento de queimaduras solares; 

preparações para o tratamentos de acne; preparações 

químico-farmacêuticas; produtos farmacêuticos; pre-

parações farmacêuticas para o cuidado da pele; sabão 

medicinal; champôs medicinais; soluções para lentes 

de contacto; esponjas vulnerárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194385

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Mastelli S.r.l.

  Endereço : Via Bussana Vecchia, N.º32, 18038 

Sanremo, Imperia, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos médicos para uso intra-

démico; aparelhos médicos para cirurgia invasiva; 

aparelhos médicos para uso intra-articular; agulhas 

para uso médico; aparelhos e instrumentos cirúrgicos; 

aparelhos e instrumentos médicos; aparelhos de diag-

nóstico para uso medicinal; aparelhos de massagem 

estética; artigos ortopédicos; almofadas para uso me-

dicinal; ligaduras elásticas; ligaduras ortopédicas para 

articulações; inaladores; injectores de uso médico; 

saco para higiene vaginal; irrigadores de uso médico; 

camas especialmente concebidas para fins médicos; 

suportes do arco plantar para calçado; seringas para 

uso médico; implantes ortopédicos para articulações; 

implantes ortopédicos artificiais; instrumentos ortopé-

dicos; membros artificiais [próteses]; cintos ortopédi-

cos; joalheiras ortopédicas; implantes biodegradáveis 

para fixação ósseas; implantes cirúrgicos compostos 

por materiais artificiais; seringas hipodérmicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194386

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : Tod’s S.p.A.

  Endereço : Via Filippo Della Valle nº1, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas; baús; ma-

las de viagem; sacos de praia; bolsas para cosméticos 

vendidas vazias; malas e sacos tipo Boston ( Boston 

bags ); malas de mão; sacos de viagem; pastas de 

executivo; pastas de executivo em couro; carteiras em 

couro para cartões de crédito; pastas em couro para 

documentos; bolsas para chaves em couro e pele; sa-

cos de desporto, nomeadamente, sacos de desporto 

multi-usos, sacos atléticos e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas ( backpacks ) e mochilões 

( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo para 

senhoras; sacos em couro para compras; malas escola-
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res; sacos porta-fatos para viagem; sacos para sapatos 

para viagem; sacos para fraldas; baús de viagem; ma-

las de viagem ( duffle bags ); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão ( trolleys ); 

sacolas; malas e bolsas de ópera; estojos de toilette 

vazios; peles, couros e cabedais, trabalhados ou semi-

-trabalhados; estojos e caixas feitos em couro; malas 

e bolsas de couro para embalagens; correias de couro; 

chapéus de sol, e, coleiras em couro, tudo incluído na 

classe 18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194387

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 322-362, Cen-

tro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194388

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 322-362, Cen-

tro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194389

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 322-362, Cen-

tro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de publicidade, marketing e 

promoção, decoração de vitrine de lojas; serviços de 

feiras e exposições, organização de desfiles de moda 

para fins promocionais; serviços de programas de fide-

lidade, incentivo e bônus; fornecimento de espaço pu-

blicitário; serviços de compras para terceiros [compra 

de bens e serviços para outras empresas]; serviços de 

loja de vendas por grosso e a retalho; serviços de assis-

tência, gestão e administração de negócios comerciais; 

contabilidade, contabilidade e auditoria, preparação 

de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194390

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

 MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME PARK AND RESORT 

LIMITED

  Endereço : 322-362

E

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, n.os 322-362, 

Centro Comercial Cheng Feng 16º Andar E, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; clube nocturno; actividades desportivas 

e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194395

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 BENELLI Q.J. SRL

  Endereço : 

61122

 Strada Fornace Vecchia, s.n./61122 Pesaro, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194396

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[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 : 30

[511]  Produtos : 

/

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194397

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[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/194401

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador; software 

informático de aplicação; software de aplicações in-

formáticas; programas de computador descarregáveis; 

software de jogos; software informático de entrete-

nimento interactivo para download para jogos de ví-

deo; programas de jogos de vídeo; software de jogos 

electrónicos; software de jogos interactivos; software 

para jogos de realidade virtual; software para jogos de 

realidade aumentada; software multimédia interativo 

para jogos; hardware para jogos e jogos de fortuna e 

azar; auscultadores para jogos de realidade virtual; 

programas de jogos de computador gravados; auricu-

lares de jogo para uso com jogos de vídeo; hardware 
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informático; periféricos adaptados para uso com com-

putadores; coberturas para telefones inteligentes, com-

putadores tablets; tapetes para ratos de computador; 

artigos ópticos; auriculares; auscultadores; teclados de 

computador; cartões electrónicos para uso com jogos 

de computador; altifalantes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa, azul e preto.

[210]  N.º : N/194402

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos; fornecimento e dis-

tribuição de jogos de vídeo; serviços de jogo prestados 

online a partir de uma rede de computadores; serviços 

de jogos eletrónicos fornecidos através da internet ou 

outras redes de comunicações; serviços de entreteni-

mento de videojogos; serviços de salões de jogos de 

arcadas; serviços de divertimento; fornecimento de in-

formações relacionadas com entretenimento; aluguer 

de equipamento de jogos; disponibilização de vídeos 

online, não descarregáveis; organização de competi-

ções [educação ou divertimento]; organização de com-

petições no domínio dos jogos eletrónicos; disponibili-

zação na internet de jogos on-line não descarregáveis; 

serviços de entretenimento online na área dos con-

cursos; serviços de entretenimento online na área dos 

campeonatos de jogos, ligas desportivas de fantasia e 

concursos de televisão.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa, azul e preto.

[210]  N.º : N/194403

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de TI (tecnologias de infor-

mação); programação informática de jogos de vídeo; 

serviços de desenvolvimento de videojogos; desenvol-

vimento de software de jogos de vídeo; programação 

de software de videojogos; conceção de software de jo-

gos de vídeo; programação para jogos de computador; 

programação de software de jogos de computador; de-

senvolvimento de hardware para jogos de computador; 

conceção e desenvolvimento de software de jogos de 

computador; desenvolvimento de programas informá-

ticos e software para jogos de computador; software 

como serviço [SaaS]; plataformas como um serviço 

[PaaS]; serviços de provedor de serviços de aplicação; 

fornecimento de uso temporário de ferramentas de de-

senvolvimento de software online, não descarregáveis, 

para a concepção e desenvolvimento de jogos eletrô-

nicos; fornecimento de uso temporário de software 

online, não descarregável, para jogos; serviços de 

assistência técnica a software; serviços de consultoria 

relacionados com os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Rosa, azul e preto.

[210]  N.º : N/194404

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne para consume humano [fresca, 

refrigerada ou congelada]; produtos de carne proces-

sada; sopas e caldos, extratos de carne; peixe, aves e 

caça; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, 

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; óleos e 

gorduras comestíveis; refeições de carne pré-confecio-

nadas; pratos de peixe; refeições preparadas à base de 

legumes; refeições preparadas que contêm [principal-

mente] carne; pratos preparados essencialmente à base 

de bolinhos de peixe, legumes, ovos cozidos, e caldos 

(oden).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194407

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (com área de 

consumo de refeições); serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194408

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : ( )

 Top Wealth Group (International) Limited

  Endereço : 26 14B

 Flat 14B, Silver Loft, No. 26 Cheung Lee 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/194409

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194410

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194411

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 CHEONG CHONG CHUN

  Endereço : 5C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194412

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 CHEONG CHONG CHUN

  Endereço : 5C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194413

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 CHEONG CHONG CHUN

  Endereço : 5C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194414

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 CHEONG CHONG CHUN

  Endereço : 5C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194415

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠
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刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194416

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194417

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194418

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194419

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194420

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194421

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194422

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED
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  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194423

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194424

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194425

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194426

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194427

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194428

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠
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刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194429

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194430

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194431

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194432

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194433

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED
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  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194434

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194435

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194436

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194437

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 GRUPO DE AUTOMÓVEIS IRD LIMITADA / IRD 

AUTOMOBILE GROUP LIMITED

  Endereço : Avenida do Dr. Francisco Vieira Ma-

chado Nº 679, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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叠

刹

刹

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194438

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194439

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

107 1 304

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194440

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

107 1 304

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

理 理 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194441

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

6-C 3 623

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194442

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 BEIJING WANG YUAN SHENG TANG ENTER-

TAINMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

6-C 3 623

 Room 623, No. 3 Building, 6-C Badachu High-Tech 

Park, Shijingshan District, Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194443

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 Shandong Buchang Pharmaceuticals Co., Ltd

  Endereço : 369

 Number 369 Zhonghua West Road Heze City Shan-

dong Province China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194445

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 FE DIGITAL ART DESIGN AND PRODUCTION 

CO. LTD.

  Endereço : 131 4

A4-B13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 77 M 17 Y 28 K 0

  C 0 M 0 Y 0 K 100

  C 0 M 0 Y 0 K 96

  C 0 M 0 Y 0 K 0

[210]  N.º : N/194446

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 FE DIGITAL ART DESIGN AND PRODUCTION 

CO. LTD.

  Endereço : 131 4

A4-B13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  C 77 M 17 Y 28 K 0

  C 0 M 0 Y 0 K 100

  C 0 M 0 Y 0 K 96

  C 0 M 0 Y 0 K 0
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/175846 2022/03/24 2022/03/24

Sany Group Co., LTD.

12

N/178388 2022/03/24 2022/03/24 Islestarr Holdings Limited 03

N/180083 2022/03/24 2022/03/24 The Boots Company PLC 03

N/180566 2022/03/24 2022/03/24 Scholar Corporation 35

N/180567 2022/03/24 2022/03/24 Scholar Corporation 41

N/180568 2022/03/24 2022/03/24 Scholar Corporation 42

N/181910 2022/03/24 2022/03/24 29

N/181911 2022/03/24 2022/03/24 30

N/181912 2022/03/24 2022/03/24 32

N/182658 2022/03/24 2022/03/24 25

N/182659 2022/03/24 2022/03/24 28

N/184117 2022/03/24 2022/03/24 Apple Inc. 42

N/184186 2022/03/24 2022/03/24 IM PRODUCTION 35

N/184744 2022/03/24 2022/03/24 35

N/184745 2022/03/24 2022/03/24 14

N/184977 2022/03/24 2022/03/24

G1 THERAPEUTICS, INC.

05

N/185290 2022/03/24 2022/03/24 East West Bank 09

N/185847 2022/03/24 2022/03/24 Daiso Industries Co., Ltd. 20

N/185848 2022/03/24 2022/03/24 Daiso Industries Co., Ltd. 21

N/186163 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186164 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186165 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186166 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186167 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186168 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186169 2022/03/24 2022/03/24 CELINE 04

N/186215 2022/03/24 2022/03/24 Mouser Electronics, Inc. 09

N/186216 2022/03/24 2022/03/24 Mouser Electronics, Inc. 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186217 2022/03/24 2022/03/24 Mouser Electronics, Inc. 41

N/186802 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 18

N/186803 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 25

N/186804 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 18

N/186805 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 25

N/186806 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 18

N/186807 2022/03/24 2022/03/24 CIRO PAONE, S.P.A. 25

N/186854 2022/03/24 2022/03/24 De Beers UK Limited 14

N/186855 2022/03/24 2022/03/24 De Beers UK Limited 35

N/187014 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 05

N/187015 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 03

N/187016 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 05

N/187017 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 03

N/187018 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 05

N/187019 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 03

N/187021 2022/03/24 2022/03/24 PERSON & COVEY, INC. 03

N/187310 2022/03/24 2022/03/24 29

N/187311 2022/03/24 2022/03/24 30

N/187394 2022/03/24 2022/03/24 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 05

N/187396 2022/03/24 2022/03/24 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 05

N/187401 2022/03/24 2022/03/24

Kou Wai Peng

03

N/187566 2022/03/24 2022/03/24

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/187567 2022/03/24 2022/03/24

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

10

N/187568 2022/03/24 2022/03/24

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

14

N/187615 2022/03/24 2022/03/24 KOPITIAM ASIA PACIFIC SDN BHD 43

N/187631 2022/03/24 2022/03/24 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 18

N/187632 2022/03/24 2022/03/24 AUTRY INTERNATIONAL S.R.L. 25

N/187838 2022/03/24 2022/03/24 J. Choo Limited 40

N/187936 2022/03/24 2022/03/24 29

N/187937 2022/03/24 2022/03/24 35

N/187938 2022/03/24 2022/03/24 43

N/187988 2022/03/24 2022/03/24 Apple Inc. 38

N/187989 2022/03/24 2022/03/24 Apple Inc. 42

N/188103 2022/03/24 2022/03/24 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 05

N/188104 2022/03/24 2022/03/24 ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA 24

N/188131 2022/03/24 2022/03/24 Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) 14

N/188263 2022/03/24 2022/03/24 AIA Company Limited 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188266 2022/03/24 2022/03/24 AIA Company Limited 35

N/188306 2022/03/24 2022/03/24 Cuboro AG 16

N/188307 2022/03/24 2022/03/24 Cuboro AG 28

N/188308 2022/03/24 2022/03/24 Cuboro AG 35

N/188483 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 04

N/188484 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 05

N/188485 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 06

N/188486 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 08

N/188487 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 10

N/188488 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 11

N/188489 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 14

N/188490 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 16

N/188491 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 21

N/188492 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 29

N/188493 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 30

N/188494 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 32

N/188495 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 35

N/188496 2022/03/24 2022/03/24 BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED 42

N/188536 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 39

N/188539 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 44

N/188544 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 39

N/188547 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 44

N/188552 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 39

N/188555 2022/03/24 2022/03/24 SUNCITY GROUP LIMITED 44

N/188581 2022/03/24 2022/03/24 NUTRAM PET PRODUCTS INC. 31

N/188582 2022/03/24 2022/03/24 NUTRAM PET PRODUCTS INC. 31

N/188736 2022/03/24 2022/03/24 Toys«R»Us (Asia) Limited 28

N/188737 2022/03/24 2022/03/24 Toys«R»Us (Asia) Limited 28

N/188757 2022/03/24 2022/03/24 YAN NAN FANG 18

N/188758 2022/03/24 2022/03/24 YAN NAN FANG 25

N/188759 2022/03/24 2022/03/24 YAN NAN FANG 26

N/188786 2022/03/24 2022/03/24 Transport for London 30

N/188789 2022/03/24 2022/03/24

CHEONG KENG SAN

09

N/188836 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

30

N/188837 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

35

N/188838 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

43
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188839 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

30

N/188840 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

35

N/188841 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

43

N/188842 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

30

N/188843 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

35

N/188844 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

43

N/188845 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

30

N/188846 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

35

N/188847 2022/03/24 2022/03/24

Shanghai Wanwuyouyang Catering Management Co., Ltd.

43

N/188866 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/188867 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

16

N/188868 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

20

N/188869 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

25

N/188870 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

28

N/188871 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/188872 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

38

N/188873 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/188874 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/188875 2022/03/24 2022/03/24

 COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/188876 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/188877 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

16

N/188878 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

20
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/188879 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

25

N/188880 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

28

N/188881 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/188882 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

38

N/188883 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/188884 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/188885 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/188886 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/188887 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

16

N/188888 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

20

N/188889 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

25

N/188890 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

28

N/188891 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/188892 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

38

N/188893 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/188894 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/188895 2022/03/24 2022/03/24

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/189004 2022/03/24 2022/03/24

Priority Freight Holdings Ltd

35

N/189005 2022/03/24 2022/03/24

Priority Freight Holdings Ltd

39

N/189050 2022/03/24 2022/03/24 Bangn Body Pty Ltd as Trustee for the P H Family Trust 03

N/189051 2022/03/24 2022/03/24

CHAN HOK CHIO

06

N/189052 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 09

N/189053 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 16

N/189054 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 35
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/189055 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 38

N/189056 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 41

N/189057 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 09

N/189058 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 16

N/189059 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 35

N/189060 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 38

N/189061 2022/03/24 2022/03/24 EEG Management Services Limited 41

N/189090 2022/03/24 2022/03/24 28

N/189097 2022/03/24 2022/03/24 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/189136 2022/03/24 2022/03/24 IFIT INC. 09

N/189137 2022/03/24 2022/03/24 IFIT INC. 28

N/189138 2022/03/24 2022/03/24 IFIT INC. 41

N/189191 2022/03/24 2022/03/24

COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOURO, 

LIMITADA

43

N/189192 2022/03/24 2022/03/24

COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOURO, 

LIMITADA

43

N/189212 2022/03/24 2022/03/24  

Shenzhen Mona Development Co.,Ltd.

03

N/189213 2022/03/24 2022/03/24 Rare Tea Company Limited 30

N/189216 2022/03/24 2022/03/24 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/189217 2022/03/24 2022/03/24 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 03

N/189228 2022/03/24 2022/03/24

SUN WEIXIONG 

05

N/189258 2022/03/24 2022/03/24

SER ALGO DE MACAU LDA. / BE STH FROM MACAU CO. LTD.

35

N/189260 2022/03/24 2022/03/24 Global Central Limited 09

N/189261 2022/03/24 2022/03/24 Global Central Limited 28

N/189262 2022/03/24 2022/03/24 Global Central Limited 41

N/189263 2022/03/24 2022/03/24 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 29

N/189264 2022/03/24 2022/03/24 ZENSHO HOLDINGS CO., LTD. 30

N/189298 2022/03/24 2022/03/24 Madeleine Marie Hélene Jeannette Nguyet Blanc 25

N/189299 2022/03/24 2022/03/24 Madeleine Marie Hélene Jeannette Nguyet Blanc 35

N/189300 2022/03/24 2022/03/24 MERIGO GENNJ 18

N/189301 2022/03/24 2022/03/24 MERIGO GENNJ 25

N/189302 2022/03/24 2022/03/24 MERIGO GENNJ 35

N/189303 2022/03/24 2022/03/24 GEMMA MARIA GONZALEZ RUIZ 25

N/189304 2022/03/24 2022/03/24 GEMMA MARIA GONZALEZ RUIZ 35

N/189312 2022/03/24 2022/03/24

TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

03
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/189313 2022/03/24 2022/03/24

TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/189314 2022/03/24 2022/03/24

TSAI HSUAN INTERNATIONAL CO., LTD.

03

N/189384 2022/03/24 2022/03/24 PERENNEBELL Co., Ltd. 03

N/189385 2022/03/24 2022/03/24 PERENNEBELL Co., Ltd. 35

N/189465 2022/03/24 2022/03/24 綫 41

N/189477 2022/03/24 2022/03/24 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 09

N/189478 2022/03/24 2022/03/24 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 42

N/189502 2022/03/24 2022/03/24 Modern Dental Laboratory Company Limited 41

N/189504 2022/03/24 2022/03/24

NETEASE (HONG KONG) LIMITED

09

N/189510 2022/03/24 2022/03/24

HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

LIMITED

09

N/189536 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

43

N/189537 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

28

N/189538 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

43

N/189539 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

28

N/189540 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

43

N/189541 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

43

N/189542 2022/03/24 2022/03/24

COMPANHIA DE GESTÃO DE RESTAURANTES TIN HOU 

NOBLE, LIMITADA

43

N/189549 2022/03/24 2022/03/24 Tsit Wing International Company Limited 07

N/189550 2022/03/24 2022/03/24 Tsit Wing International Company Limited 11

N/189551 2022/03/24 2022/03/24 Tsit Wing International Company Limited 07

N/189552 2022/03/24 2022/03/24 Tsit Wing International Company Limited 11

N/189563 2022/03/24 2022/03/24 05

N/189564 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189565 2022/03/24 2022/03/24

PAN FILIPE BAILAN

30
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N/189568 2022/03/24 2022/03/24

LAI NGOK SENG

35

N/189569 2022/03/24 2022/03/24

LAI NGOK SENG

30

N/189570 2022/03/24 2022/03/24

LAI NGOK SENG

29

N/189586 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189587 2022/03/24 2022/03/24 16

N/189588 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189589 2022/03/24 2022/03/24 36

N/189590 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189591 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189592 2022/03/24 2022/03/24 16

N/189593 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189594 2022/03/24 2022/03/24 36

N/189595 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189596 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189597 2022/03/24 2022/03/24 16

N/189598 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189599 2022/03/24 2022/03/24 36

N/189600 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189601 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189602 2022/03/24 2022/03/24 16

N/189603 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189604 2022/03/24 2022/03/24 36

N/189605 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189620 2022/03/24 2022/03/24

Raremarket corporation

14

N/189621 2022/03/24 2022/03/24

Raremarket corporation

18

N/189622 2022/03/24 2022/03/24

Raremarket corporation

25

N/189624 2022/03/24 2022/03/24

Raremarket corporation

35

N/189639 2022/03/24 2022/03/24 03

N/189640 2022/03/24 2022/03/24 05

N/189641 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

03

N/189642 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

05

N/189643 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

35
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N/189644 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

03

N/189645 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

05

N/189646 2022/03/24 2022/03/24

INFINITE SKY TRADING LIMITED

35

N/189647 2022/03/24 2022/03/24

GUANGZHOU SUN SARA COSMETIC CO., LTD

03

N/189648 2022/03/24 2022/03/24

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

09

N/189649 2022/03/24 2022/03/24

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. 

09

N/189650 2022/03/24 2022/03/24

BOE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.

09

N/189652 2022/03/24 2022/03/24

CHE KAM LEONG ANTONIO

05

N/189653 2022/03/24 2022/03/24

CHE KAM LEONG ANTONIO

05

N/189654 2022/03/24 2022/03/24 19

N/189655 2022/03/24 2022/03/24 10

N/189656 2022/03/24 2022/03/24 18

N/189657 2022/03/24 2022/03/24 29

N/189658 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189659 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189660 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189665 2022/03/24 2022/03/24 Russell Corp Australia Pty Ltd 28

N/189666 2022/03/24 2022/03/24 20

N/189667 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189670 2022/03/24 2022/03/24 Gabriela Maria da Graça Carvalho Freitas da Silva 25

N/189671 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/189672 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/189674 2022/03/24 2022/03/24 30

N/189675 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189676 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189677 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189678 2022/03/24 2022/03/24

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/189679 2022/03/24 2022/03/24

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

42

N/189680 2022/03/24 2022/03/24 43
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N/189681 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189682 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189683 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189684 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189685 2022/03/24 2022/03/24 44

N/189687 2022/03/24 2022/03/24 World First UK Limited 36

N/189691 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

03

N/189692 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

04

N/189693 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

08

N/189694 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

21

N/189695 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

35

N/189696 2022/03/24 2022/03/24

OFF-WHITE, LLC

04

N/189704 2022/03/24 2022/03/24 33

N/189705 2022/03/24 2022/03/24 Shiseido Americas Corporation 03

N/189706 2022/03/24 2022/03/24 Eastman Chemical Company 22

N/189707 2022/03/24 2022/03/24 Eastman Chemical Company 23

N/189708 2022/03/24 2022/03/24 Eastman Chemical Company 25

N/189709 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189710 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189713 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189714 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/189715 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189716 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/189717 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189718 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41
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N/189719 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

35

N/189720 2022/03/24 2022/03/24  

MACAU PARQUE TEMÁTICO E RESORT S.A. em inglês 

MACAU THEME PARK AND RESORT LIMITED

41

N/189727 2022/03/24 2022/03/24

Beijing Laiye Network Technology Co., Ltd.

41

N/189728 2022/03/24 2022/03/24

NELL BOTEN HONG KONG LIMITED

05

N/189729 2022/03/24 2022/03/24 03

N/189730 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189731 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189732 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189733 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189734 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189735 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189736 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189737 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189738 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189739 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189740 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189741 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189742 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189743 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189744 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189745 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189746 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189747 2022/03/24 2022/03/24

Xiamen Yinlu Foods Group Co., Ltd

30

N/189748 2022/03/24 2022/03/24

Xiamen Yinlu Foods Group Co., Ltd

32

N/189749 2022/03/24 2022/03/24 Penhaligon’s Limited 03

N/189750 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189751 2022/03/24 2022/03/24 30

N/189752 2022/03/24 2022/03/24 29

N/189753 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189754 2022/03/24 2022/03/24 30

N/189755 2022/03/24 2022/03/24 29

N/189756 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189757 2022/03/24 2022/03/24 30
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N/189758 2022/03/24 2022/03/24 29

N/189760 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189761 2022/03/24 2022/03/24 38

N/189762 2022/03/24 2022/03/24 42

N/189763 2022/03/24 2022/03/24 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/189768 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKIGAISHA HOT LAND 30

N/189769 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKIGAISHA HOT LAND 43

N/189770 2022/03/24 2022/03/24 Fraser Research Labs. Inc. 03

N/189771 2022/03/24 2022/03/24 Fraser Research Labs. Inc. 05

N/189772 2022/03/24 2022/03/24 Fraser Research Labs. Inc. 03

N/189773 2022/03/24 2022/03/24 Fraser Research Labs. Inc. 03

N/189774 2022/03/24 2022/03/24 Fraser Research Labs. Inc. 03

N/189776 2022/03/24 2022/03/24

Pak Sheung Tong Co., Limited

29

N/189777 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 09

N/189778 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 25

N/189779 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 38

N/189780 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 41

N/189781 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 09

N/189782 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 25

N/189783 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 38

N/189784 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 41

N/189785 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 09

N/189786 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 25

N/189787 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 38

N/189788 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 41

N/189789 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 09

N/189790 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 25

N/189791 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 38

N/189792 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 41

N/189794 2022/03/24 2022/03/24 Starbucks Corporation 30

N/189795 2022/03/24 2022/03/24

LAM CHAN TENG

35

N/189796 2022/03/24 2022/03/24

Analowa Watches Company Limited

14

N/189797 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189798 2022/03/24 2022/03/24 30

N/189799 2022/03/24 2022/03/24

GEV Catering Parts (China) Co., Ltd.

21

N/189800 2022/03/24 2022/03/24

GEV Catering Parts (China) Co., Ltd.

24
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N/189801 2022/03/24 2022/03/24 12

N/189802 2022/03/24 2022/03/24 12

N/189803 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189804 2022/03/24 2022/03/24 12

N/189805 2022/03/24 2022/03/24 12

N/189806 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189807 2022/03/24 2022/03/24 20

N/189808 2022/03/24 2022/03/24 CASETAGRAM LIMITED 09

N/189811 2022/03/24 2022/03/24 DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V. 33

N/189816 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 09

N/189817 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 18

N/189818 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 25

N/189819 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 28

N/189820 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 09

N/189821 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 18

N/189822 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 25

N/189823 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 28

N/189824 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 09

N/189825 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 18

N/189826 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 25

N/189827 2022/03/24 2022/03/24 Sun Fashion Limited 28

N/189828 2022/03/24 2022/03/24 07

N/189829 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189831 2022/03/24 2022/03/24

GOLDECK TRADING COMPANY LIMITED

35

N/189832 2022/03/24 2022/03/24

GOLDECK TRADING COMPANY LIMITED

36

N/189840 2022/03/24 2022/03/24

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

09

N/189841 2022/03/24 2022/03/24

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

28

N/189842 2022/03/24 2022/03/24

Gameloft Software (Beijing) Co., Ltd.

41

N/189843 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 24

N/189844 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 25

N/189845 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 24

N/189846 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 25

N/189847 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 24

N/189848 2022/03/24 2022/03/24 WHISTLEBLOWER LIMITED 25

N/189849 2022/03/24 2022/03/24 03

N/189850 2022/03/24 2022/03/24 Prenetics Limited 10
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N/189851 2022/03/24 2022/03/24 25

N/189853 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189858 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 16

N/189859 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 24

N/189860 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 26

N/189861 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 16

N/189862 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 24

N/189863 2022/03/24 2022/03/24 Albion Co., Ltd. 26

N/189865 2022/03/24 2022/03/24 35

N/189866 2022/03/24 2022/03/24 01

N/189872 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189873 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189875 2022/03/24 2022/03/24

WONG SI WAN

41

N/189876 2022/03/24 2022/03/24

WONG SI WAN

41

N/189877 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189878 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189879 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189880 2022/03/24 2022/03/24 43

N/189881 2022/03/24 2022/03/24 41

N/189882 2022/03/24 2022/03/24 36

N/189883 2022/03/24 2022/03/24 37

N/189884 2022/03/24 2022/03/24 09

N/189887 2022/03/24 2022/03/24 29

N/189888 2022/03/24 2022/03/24

Manda Fermentation Co., Ltd.

05

N/189889 2022/03/24 2022/03/24 Pfizer Inc. 05

N/189890 2022/03/24 2022/03/24 SHS International Ltd. 29

N/189894 2022/03/24 2022/03/24 GALATA CREATION 18

N/189895 2022/03/24 2022/03/24 GALATA CREATION 25

N/189896 2022/03/24 2022/03/24 GALATA CREATION 35

N/189897 2022/03/24 2022/03/24 Apple Inc. 09

N/189900 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/189901 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/189902 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/189903 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/189904 2022/03/24 2022/03/24 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/189905 2022/03/24 2022/03/24 OPPO

GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS 

CORP., LTD.

09
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N/189908 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 03

N/189909 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 08

N/189910 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 09

N/189911 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 21

N/189912 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 03

N/189913 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 08

N/189914 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 09

N/189915 2022/03/24 2022/03/24 DYSON TECHNOLOGY LIMITED 21

N/189920 2022/03/24 2022/03/24 20

N/189923 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 09

N/189924 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 38

N/189925 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 41

N/189926 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 42

N/189933 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 09

N/189934 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 36

N/189935 2022/03/24 2022/03/24 Advanced New Technologies Co., Ltd. 42

N/189936 2022/03/24 2022/03/24

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

09

N/189937 2022/03/24 2022/03/24

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

41

N/189938 2022/03/24 2022/03/24

Xiamen YongShi Technology Co., Ltd

42

N/189940 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 12

N/189941 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 35

N/189942 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 12

N/189943 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 35

N/189944 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 37

N/189945 2022/03/24 2022/03/24 Vingroup Joint Stock Company 42

N/189946 2022/03/24 2022/03/24 30

N/189947 2022/03/24 2022/03/24

CHEONG TENG TENG

43

N/189948 2022/03/24 2022/03/24

MACAU NEWLAND GLOBAL SHOPPING CROSS-BORDER 

E-COMMERCE CO., LTD.

35

N/189954 2022/03/24 2022/03/24

Bonlass Tera Plus Limited

03

N/189955 2022/03/24 2022/03/24 32

N/189956 2022/03/24 2022/03/24 32

N/189957 2022/03/24 2022/03/24

WONG SI WAN

41

N/189958 2022/03/24 2022/03/24

WONG SI WAN

41
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N/189959 2022/03/24 2022/03/24

WONG SI WAN

41

N/189960 2022/03/24 2022/03/24 BORNEO OIL BERHAD 43

N/189961 2022/03/24 2022/03/24 BORNEO OIL BERHAD 43

N/189962 2022/03/24 2022/03/24 BORNEO OIL BERHAD 43

N/189964 2022/03/24 2022/03/24

XINJIANG WUSU BREWERIES CO., LTD.

32

N/189965 2022/03/24 2022/03/24 KYUBI LIMITED 25

N/189966 2022/03/24 2022/03/24 KYUBI LIMITED 25

N/189967 2022/03/24 2022/03/24 KYUBI LIMITED 25

N/189968 2022/03/24 2022/03/24 KYUBI LIMITED 25

N/189969 2022/03/24 2022/03/24 KYUBI LIMITED 25

N/189984 2022/03/24 2022/03/24 Schwaiger GmbH 09

N/189985 2022/03/24 2022/03/24 Schwaiger GmbH 11

N/189986 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

09

N/189987 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

35

N/189988 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

42

N/189989 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

09

N/189990 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

35

N/189991 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

42

N/189992 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

09

N/189993 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

35

N/189994 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

42

N/189995 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

09

N/189996 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

35

N/189997 2022/03/24 2022/03/24

yonyou Network Technology Co., Ltd.

42

N/189998 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

03

N/189999 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

05
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N/190000 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

35

N/190001 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

03

N/190002 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

05

N/190003 2022/03/24 2022/03/24 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

35

N/190004 2022/03/24 2022/03/24 30

N/190005 2022/03/24 2022/03/24 MPBG LIMITED 25

N/190006 2022/03/24 2022/03/24 MPBG LIMITED 35

N/190007 2022/03/24 2022/03/24

Le Ying Trading (Hong Kong) Limited

25

N/190008 2022/03/24 2022/03/24

Le Ying Trading (Hong Kong) Limited

35

N/190013 2022/03/24 2022/03/24

LEI KAM FONG 

43

N/190014 2022/03/24 2022/03/24 Six Continents Limited 43

N/190015 2022/03/24 2022/03/24 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/190031 2022/03/24 2022/03/24 35

N/190035 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/190036 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/190037 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/190038 2022/03/24 2022/03/24

Huawei Technologies Co., Ltd.

44

N/190054 2022/03/24 2022/03/24 LCC,LUXURY COSMETIC CONCEPTS SÀRL 03

N/190059 2022/03/24 2022/03/24

KUAN PIO

35

N/190069 2022/03/24 2022/03/24 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 05

N/190070 2022/03/24 2022/03/24 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 29

N/190071 2022/03/24 2022/03/24 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 30

N/190072 2022/03/24 2022/03/24 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 32

N/190073 2022/03/24 2022/03/24 Shimano Inc. 28

N/190074 2022/03/24 2022/03/24 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 09

N/190080 2022/03/24 2022/03/24 Vitality Group International, Inc. 09

N/190081 2022/03/24 2022/03/24 Vitality Group International, Inc. 35

N/190082 2022/03/24 2022/03/24 Vitality Group International, Inc. 36

N/190083 2022/03/24 2022/03/24 06

N/190084 2022/03/24 2022/03/24 19
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N/190085 2022/03/24 2022/03/24 03

N/190086 2022/03/24 2022/03/24 10

N/190087 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 28

N/190088 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 25

N/190089 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 28

N/190090 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 25

N/190091 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 28

N/190092 2022/03/24 2022/03/24 NHS, INC. 25

N/190094 2022/03/24 2022/03/24 11

N/190095 2022/03/24 2022/03/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/190096 2022/03/24 2022/03/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/190097 2022/03/24 2022/03/24 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/190098 2022/03/24 2022/03/24 IGT 28

N/190102 2022/03/24 2022/03/24

GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

29

N/190103 2022/03/24 2022/03/24

GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

30

N/190104 2022/03/24 2022/03/24

GUANGDONG JIAHAO FOODSTUFF LIMITED

32

N/190106 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

09

N/190107 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

16

N/190109 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

38

N/190112 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

09

N/190113 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

16

N/190115 2022/03/24 2022/03/24 American Gaming Association

RELX Inc.

38

N/190118 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 25

N/190119 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 38

N/190120 2022/03/24 2022/03/24 Riot Games, Inc. 41

N/190121 2022/03/24 2022/03/24 32

N/190122 2022/03/24 2022/03/24 33

N/190123 2022/03/24 2022/03/24 30

N/190124 2022/03/24 2022/03/24

LEONG IP FAI

30

N/190125 2022/03/24 2022/03/24

LEONG IP FAI

30

N/190129 2022/03/24 2022/03/24 JMM Investments Limited 03
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N/190130 2022/03/24 2022/03/24 JMM Investments Limited 05

N/190131 2022/03/24 2022/03/24 JMM Investments Limited 35

N/190134 2022/03/24 2022/03/24 ROLEX SA 14

N/190140 2022/03/24 2022/03/24

Midea Group Co., Ltd.

11

N/190142 2022/03/24 2022/03/24 02

N/190143 2022/03/24 2022/03/24 19

N/190144 2022/03/24 2022/03/24 37

N/190146 2022/03/24 2022/03/24 07

N/190147 2022/03/24 2022/03/24 09

N/190148 2022/03/24 2022/03/24 42

N/190149 2022/03/24 2022/03/24 07

N/190150 2022/03/24 2022/03/24 09

N/190151 2022/03/24 2022/03/24 42

N/190152 2022/03/24 2022/03/24 07

N/190153 2022/03/24 2022/03/24 09

N/190154 2022/03/24 2022/03/24 42

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/175534 2022/03/18 35 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/176403 2022/03/29 09 214 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/176958 2022/03/29 36 214 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/177781 2022/03/29

HUANG ZHENHUI

30 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º
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N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/177782 2022/03/29

HUANG ZHENHUI

32 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/178278 2022/03/29 Vico Foundation Limited 09 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178279 2022/03/29 Vico Foundation Limited 16 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178280 2022/03/29 Vico Foundation Limited 35 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178281 2022/03/29 Vico Foundation Limited 36 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178282 2022/03/29 Vico Foundation Limited 38 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178283 2022/03/29 Vico Foundation Limited 41 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178284 2022/03/29 Vico Foundation Limited 42 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178554 2022/03/30 30 214 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/178587 2022/03/30 H O S H I N G I GA M E D I A 

CENTER INC.

09 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/178589 2022/03/30 H O S H I N G I GA M E D I A 

CENTER INC.

35 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/178590 2022/03/30 H O S H I N G I GA M E D I A 

CENTER INC.

41 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/179689 2022/03/30 25 214 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/179697 2022/03/30 25 214 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
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/180350 2022/03/29 28 214 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/181396 2022/03/30 Johnson & Johnson 41 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/181397 2022/03/30 Johnson & Johnson 44 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/181648 2022/03/29 06 214 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/181798 2022/03/30 33 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/182576 2022/03/29 Aventisub LLC 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/182913 2022/03/29 35 214 1 a 9 1 a 199 1

c

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/183007 2022/03/29 09 214 1 a) 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/183030 2022/03/29 33 214 1 a) 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/183255 2022/03/29 ISEHAN COMPANY 

LIMITED 

03 214 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/184097 2022/03/29 33 214 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.º 16 — 20-4-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8251
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despacho
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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/184098 2022/03/29 33 214 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/186626 2022/03/29 16 214 2 d

Alínea d) do n.º 2 do art.º 214.º

N/187041 2022/03/29

SI CHAN WA 

43 214 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/187042 2022/03/29

SI CHAN WA

43 214 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/187756 2022/03/29

IEONG VENG HUN

03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/187802 2022/03/29 29 214 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/188339 2022/03/29

CHINESE 

PHARMACEUTICALS 

(HK) CO., LIMITED

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/188519 2022/03/29

IEONG CHENG SON 

30 214 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/188525 2022/03/29 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/188750 2022/03/29 MCO (IP) Holdings Limited 41 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 9.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/188751 2022/03/29 MCO (IP) Holdings Limited 43 214 1 a 9 1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 1 do 

art.º 9.º

N/189163 2022/03/29 10 214 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/189164 2022/03/29 11 214 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

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/115976 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115977 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115978 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115979 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115980 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115981 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115982 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115983 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º
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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/115984 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115985 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115986 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

N/115987 2021/02/22 2022/03/30

Transmissão

Margiela 9 1 e 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a disposição do art.º 25.º

續期

Renovação

N.º

P/000280

(226-M)

P/000998

(903-M)

P/001608

(1512-M)

P/001823

(1727-M)

P/002133

(2036-M)

P/002134

(2037-M)

P/002135

(2038-M)

P/002136

(2039-M)

P/002137

(2040-M)

P/002138

(2041-M)

P/002139

(2042-M)

P/002140

(2043-M)

P/002209

(2112-M)

P/002488

(2384-M)

P/002727

(2623-M)

P/002905

(2801-M)

P/003401

(3272-M)

P/003402

(3273-M)

P/003403

(3274-M)

P/006676

(6464-M)

P/008787

(10682-M)

P/008790

(10685-M)

P/009324

(9092-M)

P/009325

(9093-M)

P/009568

(9486-M)

P/010009

(9841-M)

P/010863

(10718-M)

P/011106

(10961-M)

P/011107

(10962-M)

N/006222 N/006223 N/006224 N/006225 N/006281 N/006282

N/006283 N/006284 N/006297 N/006298 N/006299 N/006300 N/006301

N/006309 N/006535 N/006536 N/006538 N/006539 N/006541 N/006733

N/006765 N/006766 N/006767 N/006768 N/006769 N/006770 N/006860

N/007219 N/007237 N/007238 N/007239 N/007240 N/007241 N/007242

N/007243 N/007244 N/007245 N/007246 N/007247 N/007253 N/007254

N/007287 N/007288 N/007506 N/007507 N/007508 N/007510 N/007532

N/007533 N/007534 N/007535 N/007536 N/007537 N/007542 N/007543

N/007544 N/007561 N/007637 N/007638 N/007639 N/007640 N/007641

N/007642 N/007656 N/007657 N/007658 N/007692 N/007693 N/007694

N/007761 N/007770 N/007771 N/007772 N/007773 N/007774 N/007775

N/007776 N/007777 N/007778 N/007779 N/007780 N/007781 N/007782

N/007783 N/007784 N/007785 N/007786 N/007787 N/007788 N/007789

N/007790 N/007791 N/007792 N/007793 N/007794 N/007795 N/007796
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N.º

N/007797 N/007798 N/007799 N/007800 N/007801 N/007802 N/007804

N/007805 N/007806 N/007807 N/007808 N/007809 N/007810 N/007811

N/007812 N/007813 N/007814 N/007815 N/007817 N/007825 N/007840

N/007841 N/007842 N/007843 N/007844 N/007845 N/007855 N/007856

N/007880 N/007902 N/007903 N/028324 N/029012 N/029013 N/029107

N/029108 N/029109 N/029110 N/029763 N/029764 N/029765 N/029766

N/029767 N/030186 N/030383 N/030768 N/030769 N/030770 N/030771

N/030772 N/030773 N/030776 N/030781 N/030992 N/030993 N/030994

N/030995 N/030996 N/030997 N/030998 N/030999 N/031126 N/031127

N/031129 N/031135 N/031275 N/031277 N/031279 N/031280 N/031588

N/031648 N/031649 N/031650 N/031734 N/031735 N/031736 N/031808

N/031809 N/031810 N/031814 N/031815 N/031826 N/031827 N/031828

N/031829 N/031875 N/031876 N/031904 N/031906 N/031908 N/031910

N/031911 N/031962 N/031975 N/032020 N/032029 N/032030 N/032142

N/032225 N/032226 N/032227 N/032239 N/032240 N/032265 N/032266

N/032267 N/032268 N/032269 N/032270 N/032468 N/032474 N/032530

N/032531 N/032533 N/032627 N/032628 N/032638 N/032822 N/033033

N/033034 N/033035 N/033036 N/033037 N/033089 N/033417 N/033418

N/033419 N/033420 N/033805 N/034094 N/034095 N/034096 N/034120

N/034591 N/034592 N/034655 N/034656 N/034657 N/034686 N/034751

N/034752 N/034753 N/034778 N/034888 N/034889 N/034890 N/034891

N/034892 N/034893 N/034894 N/034904 N/035016 N/035017 N/035018

N/035019 N/067642 N/083428 N/083827 N/084110 N/085027 N/085856

N/085857 N/086451 N/086857 N/087007 N/087008 N/087183 N/087268

N/088079 N/088303 N/088304 N/088305 N/088306 N/088460 N/088461

N/088822 N/088952 N/088953 N/089307 N/089308 N/089423 N/089424

N/089789 N/089790 N/089791 N/089804 N/089805 N/089806 N/090049

N/090066 N/090067 N/090068 N/090069 N/090078 N/090079 N/090080

N/090081 N/090099 N/090102 N/090105 N/090263 N/090264 N/090637

N/090753 N/090754 N/090755 N/090802 N/090832 N/090864 N/090914

N/090915 N/090924 N/090930 N/090931 N/090932 N/090953 N/090954

N/091005 N/091006 N/091007 N/091008 N/091009 N/091010 N/091035

N/091040 N/091081 N/091082 N/091092 N/091148 N/091149 N/091154

N/091155 N/091156 N/091157 N/091158 N/091159 N/091160 N/091161

N/091162 N/091163 N/091174 N/091175 N/091176 N/091182 N/091183

N/091184 N/091185 N/091186 N/091187 N/091197 N/091198 N/091199

N/091200 N/091202 N/091203 N/091267 N/091268 N/091360 N/091366

N/091367 N/091370 N/091429 N/091503 N/091504 N/091539 N/091608

N/091625 N/091702 N/091712 N/091762 N/091768 N/091839 N/091840

N/091841 N/091851 N/091868 N/091869 N/091880 N/091881 N/091888
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N.º

N/092001 N/092002 N/092032 N/092103 N/092104 N/092105 N/092224

N/092228 N/092240 N/092264 N/092265 N/092266 N/092267 N/092370

N/092438 N/092439 N/092440 N/092441 N/092442 N/092443 N/092444

N/092445 N/092446 N/092447 N/092593 N/092594 N/092615 N/092616

N/092617 N/092618 N/092619 N/092620 N/092648 N/092874 N/092875

N/092985 N/093051 N/093053 N/093182 N/093208 N/093209 N/093242

N/093243 N/093244 N/093245 N/093246 N/093277 N/093278 N/093279

N/093280 N/093281 N/093282 N/093283 N/093284 N/093285 N/093286

N/093287 N/093288 N/093378 N/093379 N/093505 N/093506 N/093507

N/093626 N/093627 N/093628 N/093629 N/093630 N/093920 N/093972

N/093981 N/093982 N/093992 N/093993 N/093994 N/093995 N/093996

N/093997 N/093998 N/093999 N/094000 N/094001 N/094002 N/094333

N/094334 N/094335 N/094336 N/094337 N/094346 N/094347 N/094406

N/094407 N/094411 N/094412 N/094416 N/094614 N/094615 N/094662

N/094990 N/094991 N/095217 N/095218 N/095271 N/095345 N/095346

N/095347 N/095348 N/095349 N/095350 N/095351 N/095352 N/095353

N/095354 N/095355 N/095356 N/095524 N/095525 N/095526 N/095527

N/095528 N/095529 N/095530 N/095531 N/095657 N/095669 N/095670

N/095671 N/095672 N/095673 N/095674 N/095675 N/095676 N/095677

N/095678 N/096116 N/096117 N/096118 N/096146 N/096147 N/096179

N/096180 N/096181 N/096182 N/096183 N/096184 N/096185 N/096186

N/096187 N/096188 N/096189 N/096190 N/096191 N/096192 N/096193

N/096194 N/096195 N/096196 N/096197 N/096198 N/096207 N/096237

N/096238 N/096239 N/096240 N/096241 N/096657 N/096867 N/096868

N/096869 N/096929 N/096994 N/096995 N/097190 N/097243 N/097248

N/097249 N/097292 N/097333 N/097343 N/097344 N/097351 N/097352

N/097353 N/097354 N/097355 N/097356 N/097357 N/097358 N/097359

N/097360 N/097361 N/097362 N/097496 N/097540 N/097542 N/097543

N/097544 N/097545 N/097808 N/097809 N/097810 N/097811 N/097812

N/097813 N/097819 N/097820 N/097821 N/097822 N/097823 N/097824

N/097867 N/097868

附註

Averbamento

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

 

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/013006

(12890-M)

P/013007

(12891-M)

N/107875

N/107876

N/107877

N/107878

2022/03/25

Transmissão 

por fusão

Thierry Mugler S.A.S. L'Oreal, com sede em 14 rue Royale, 

75008 Paris, France
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

 

Titular/Requerente

 

Conteúdo

P/013008

(12892-M)

N/057719

N/057720

N/007658

N/007761

N/034778

N/035016

N/035017

N/035018

N/035019

N/088079

2022/03/15

Modificação de 

identidade

N.V. Sumatra Tobacco 

Trading Company

PT Sumatra Tobacco Trading Company

N/007859

N/039006

N/039007

2022/03/15

Modificação de 

sede

The Basketball 

Marketing Company, 

Inc.

1407 Broadway, 38th Floor, New York, 

New York 10018, USA

N/015240

N/015241

N/015242

N/015243

N/015244

N/015245

2022/03/16

Modificação de 

sede

DIRECTEL 

MACAU - LISTAS 

TELEFÓNICAS, 

LIMITADA

Rua Graciosa, No. 37-53, Edif. Chiao 

Kuang, 8 andar C, Macau

N/040497 2022/03/30

Modificação de 

identidade

C l a r i n s  F r a g r a n c e 

Group

Azzaro Mugler Beauté

Modificação de 

sede

Azzaro Mugler Beauté 14 rue Royale, 75008 Paris, France

Transmissão por 

fusão

Azzaro Mugler Beauté L'Oreal, com sede em 14 rue Royale, 

75008 Paris, France

N/047789

N/047790

N/048557

N/048558

2022/03/23

Transmissão

A LV O G E N  I P  C o 

S.a.r.l.

Alvogen TM S.à r.l., com sede em 5, 

rue Heienhaff L-1736 Senningerberg 

Luxembourg

N/060423 2022/03/16

Modificação de 

sede

Directel Macau - Listas 

Telefónicas, Lda.

Rua Graciosa, No. 37-53, Edif. Chiao 

Kuang, 8 andar C, Macau

N/069515 2022/03/23

Transmissão

峯

8 J

N/071726 2022/03/16

Modificação de 

identidade

Hexion GmbH Bakelite GmbH

N/075471 2022/03/29

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

New Winebid LLC New Winebid, Inc.

Modificação de 

sede

New Winebid, Inc. 17837 1st Ave S PMB#7, Normandy 

Park, WA 98148, USA
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

 

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/077108

N/077109

2022/03/23

Penhora TECNOLOGIA 

DE PROTECÇÃO 

DO AMBIENTE 

KASHUN LDA. 

/ KASHUN 

ENVIRONMENTAL 

PROTECTION 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

-

CV2-21-0003-CFI

Mm.º Ju íz do 2 . º Ju ízo Cíve l do 

Tribunal Judicial de Base - Proc. 

n.º CV2-21-0003-CFI

N/077496 2022/03/16

Transmissão

1000 31 4

N/087841

N/087842

N/087843

N/087844

N/087845

N/087846

2022/03/21

Modificação 

de sede

Radley + Co. Limited Unit 1b Etheridge Avenue, Brinklow, 

Milton Keynes, England, MK10 0BP

N/088460

N/088461

2022/03/15

Modificação 

de sede

Square Enix Limited 240 Blackfriars Road, London, SE1 

8NW, United Kingdom

N/089511

N/089512

N/089513

N/089514

N/089515

N/120088

N/132582

N/173453

N/173454

N/173455

N/173456

N/173457

N/173458

N/173459

N/173460

N/173461

N/173462

2022/03/17

Modificação 

de sede M i n i s o H o n g Ko n g 

Limited

8

11 32

Room 32, 11/F, Lee Ka Industrial 

Building, 8 Ng Fong Street, San Po 

Kong, KL. Hong Kong

N/089729 2022/03/21

Modificação 

de sede

Surluster K.K

SURLUSTER 

HOLDINGS 

KABUSHIKI 

KAISHA (also trading 

as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

1 11

1-11, Toranomon 4-Chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

N/089729

N/089733

N/089735

N/089736

2022/03/21

Transmissão

SURLUSTER 

HOLDINGS 

KABUSHIKI 

KAISHA (also trading 

as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

Surluster K.K., 

1 11

Surluster K.K., com sede em 1-11, 

Toranomon 4-Chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan

N/089733

N/089735

N/089736

2022/03/21

Modificação 

de sede

SURLUSTER 

HOLDINGS 

KABUSHIKI 

KAISHA (also trading 

as SurLuster Holdings 

Co., Ltd.)

1 11

1-11, Toranomon 4-Chome, Minato-Ku, 

Tokyo, Japan
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

 

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/090542

N/090543

N/090544

N/090545

N/090546

N/090547

N/090548

N/090549

N/090550

N/090551

N/090552

N/090553

N/090554

2022/03/29

Modificação 

de sede

Hard Rock Holdings 

Limited

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF, United Kingdom

N/091447

N/091448

N/091449

2022/03/23

Modificação 

de sede

NETEL 

INFORMAÇÃO 

E SERVIÇOS, 

LIMITADA

335-341

U8

N/091479

N/091480

N/091481

N/091482

N/091483

N/091484

N/091485

N/091486

2022/03/29

Modificação 

de sede

PayPal, Inc. 2211 North First Street San Jose, 

California 95131, United States

N/093242

N/093243

N/093244

N/093245

N/093246

N/093505

N/093506

N/093507

2022/03/18

Modificação 

de sede

KAPLAN, INC.

1515 West Cypress Creek Road, Fort 

Lauderdale, Florida 33309, United 

States of America

N/094053

N/094054

2022/03/21

Transmissão

GUANGZHOU 

LIGHT INDUSTRY 

AND TRADE 

GROUP LTD.

18

GUANGZHOU DOUBLE FISH 

SPORTS GOODS GROUP CO. , 

LTD., com sede em 2/18, Yanzigang 

Road, Haizhu District, Guangzhou, 

Guangdong, China

N/102232

N/102233

N/155235

N/156938

N/156939

N/158230

N/164350

N/164351

N/164352

N/164353

N/164826

N/174017

2022/03/23

Transmissão

S U N  P H A R M A 

GLOBAL FZE

Sun Pharmaceutical Industries Ltd., 

c o m s e d e e m S PA RC, Ta n d a l j a , 

Vadodara, Gujarat - 390 001, India

N/107583

N/107584

N/107585

N/107586

N/107587

N/107588

N/126435

N/126436

N/126437

N/126438

N/126439

N/126440

N/181678

2022/03/29

Transmissão

珏

R e d s t o n e  H a u t e 

Couture Co., Ltd.

40 18

6B01-02

N/113219

N/113220

2022/03/15

Modificação 

de identidade

G a m i n g  P a r t n e r s 

International (société 

par actions simplifiée)

Angel France SAS

Modificação 

de identidade

Angel France SAS GPI France SAS

Transmissão

GPI France SAS Angel Group Co., Ltd., com sede em 4600 

Aono-Cho, Higashiomi, Shiga, Japan
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N.º

 

Data de 

despacho

 

Natureza de 

averbamento

 

Titular/Requerente

 

Conteúdo

N/115117

N/115118

N/115119

N/115120

N/149232

2022/03/16

Transmissão

Ands Corporation ROHTO Pharmaceutical Co., Ltd., com 

sede em 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, 

Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 

Japan

N/115172

N/115173

N/115174

N/115175

N/115176

N/115177

2022/03/16

Modificação 

de sede

Directel Macau - Lista 

Telefónicas, Limitada

Rua Graciosa, No. 37-53, Edif. Chiao 

Kuang, 8 andar C, Macau

N/121102

N/121103

N/121104

2022/03/25

Modificação 

de sede

M O N T E N A P O  7 9 

S.R.L.

Piazzetta Pattari 1/3, Milano, Italy

Transmissão

M O N T E N A P O  7 9 

S.R.L.

PASSAGGIO OBBLIGATO S.P.A., 

com sede em Piazza Cavour 3, Milano, 

Italy

N/122489

N/122490

N/122491

N/122492

2022/03/16

Modificação 

de sede

Rua Graciosa, No. 37-53, Edif. Chiao 

Kuang, 8 andar C, Macau

N/138392 2022/03/16

Transmissão CINCO 

CORPORATION

SHAKEY'S PIZZA ASIA VENTURES 

INC., com sede em 15 Km East Service 

Road corner Marian Road 2, Barangay 

San Martin de Porres, Parañaque City, 

Philippines

N/154415

N/154416

2022/03/29

Transmissão 8 5 202

N/156390 2022/03/21

Modificação 

de identidade

N/161837

N/164620

2022/03/16

Transmissão

T H E M E D I C I N E S 

COMPANY

Novartis AG, com sede em 4002 Basel, 

Switzerland

N/168442

N/168443

2022/03/25

Transmissão

M a i s o n  d e  F l e u r s 

Limited

MDFIP Empire Limited, com sede em 

Spyrou Araouzou, 25, Berengaria 25, 

4th Floor 3036, Limassol, Cyprus

N/173069 2022/03/29

Modificação 

de identidade

N/176382 2022/03/21

Transmissão

KASK S.P.A., com sede em Chiuduno 

(BG) Via Firenze 5 Cap 24060 Italy

N/181683 2022/03/29

Transmissão

REDSTONE HAUTE 

COUTURE CO.,LTD.

40 18

6B01-02

N/187376

N/187377

N/187378

N/187379

N/187380

N/187381

N/187382

N/187383

N/187384

2022/03/17

Transmissão

Six Continents Limited, com sede 

e m B ro a d w a t e r Pa r k , D e n h a m , 

Buckinghamshire UB9 5HR, United 

Kingdom
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放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/186305 2022/03/17

LAU SAU HAR ELEANOR

25

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/189487 2022/03/18 INTER IKEA SYSTEMS B.V.

N/189488 2022/03/18 INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

N/189489 2022/03/18 INTER-IKEA SYSTEMS B.V.

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 243.º e 244.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de nome e in-

sígnia de estabelecimento na RAEM, sobre os quais, a partir 

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

dois meses para a apresentação de reclamação.

 N.º : E/000325

 Data de pedido : 2022/03/09

 Requerente : 

 Endereço : 

G14 G15

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 没

 N.º : E/000326

 Data de pedido : 2022/03/09

 Requerente : 

 Endereço : 

G13

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

 Cores de insígnia : 没
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設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002648

[22]  Data de pedido : 2021/03/15

[71]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Criador : KOK Wai Keung

[51]  Classificação : 31 - 00

[54]  Título : 

 Distribuidor de água.

[57]  Resumo : A novidade do distribuidor de água 

reside nas características da forma e da configuração 

aplicadas ao artigo conforme mostrado nas imagens.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002656

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002729

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, 1211 

Genèva 26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Vincent de Peyer

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Mostrador de relógio.

[57]  Resumo : As características do mostrador de 

relógio para os quais a novidade é reivindicada são a 

forma e a configuração dos artigos conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/26  Su íç a

N.º 145880

[21]  N.º : D/002730

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, 1211 

Genèva 26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Davide AIROLDI

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Mostrador de relógio.

[57]  Resumo : As características do mostrador de 

relógio para os quais a novidade é reivindicada são a 
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forma e a configuração dos artigos conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/26  Su íç a

N.º 145881

[21]  N.º : D/002731

[22]  Data de pedido : 2021/07/23

[71]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, 1211 

Genèva 26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Davide AIROLDI

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Mostrador de relógio.

[57]  Resumo : As características do mostrador de 

relógio para os quais a novidade é reivindicada são a 

forma e a configuração dos artigos conforme mostrado 

nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/26  Su íç a

N.º 145881

[21]  N.º : D/002768

[22]  Data de pedido : 2021/08/24

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala.

[57]  Resumo : Desenho ornamental de mala de mão 

para Senhora, conforme imagens. Nos desenhos, as 

linhas tracejadas representam elementos que não for-

mam parte do desenho e não são reclamados. É cons-

tituída pela cobertura que fecha a parte posterior da 

mala, tendo afixada uma fivela na parte inferior direita 

e ao lado (parte inferior esquerda), uma série de S  

com propósito ornamental. A parte inferior direita, 

onde se encontra a fivela, tem um recorte rectilíneo, 

estando recuada.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/10  

WIPO N.º 213203

[21]  N.º : D/002778

[22]  Data de pedido : 2021/08/30

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Frédérick VIDAL

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Mala.

[57]  Resumo : O saco é composto por um corpo e 

uma alça de ombro. O corpo tem uma forma geral 

que é essencialmente rectangular, com cantos inferio-

res arredondados. A alça de ombro tem uma largura 

correspondente até à espessura do corpo e estende-se 

através de duas fivelas colocadas nos lados do corpo. 

Este último tem uma aba frontal, que cobre a parte da 

frente do corpo e com a parte inferior do mesmo está 

associado a um fecho que inclui um elemento de fecho 

com a forma de um H destendido. Os lados frontal e 

posterior do saco têm essencialmente a mesma aparên-

cia (conforme mostrado nas representações).

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/10  

WIPO N.º 213175
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[21]  N.º : D/002780

[22]  Data de pedido : 2021/08/31

[71]  Requerente : 

  Endereço : 77

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : , 

[51]  Classificação : 23 - 07

[54]  Título : 

 Vaso sanitário.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/19  China

N.º 202130150477.9

[21]  N.º : D/002781

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

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre HARDY

[51]  Classificação : 2 - 04

[54]  Título : 

 Sapato desportivo.

[57]  Resumo : Nos desenhos, as linhas pontilhadas 

representam costuras, enquanto as linhas tracejadas 

representam elementos que não fazem parte do dese-

nho e não são reclamadas. As reproduções do desenho 

mostram um sapato direito, o correspondente sendo 

o sapato esquerdo a imagem do espelho do sapato 

mostrado no reproduções (conforme mostrado nas 

representações). As imagens representam um sapato 

desportivo com sola de borracha e atacadores, com 

uma sola contínua e sem salto. O sapato desportivo 

tem a particularidade de ter uma fita ornamental que, 

por cima dos atacadores, permite o fecho do sapato 

desportivo, através de uma fivela metálica ornamental.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/10  

WIPO N.º 213204

[21]  N.º : D/002782

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Mattia BINOTTO

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um carro caracterizado por ter um corpo que compre-

ende:

 - a parte da frente estreita com um spoiler frontal, uma 

suspensão e rodas frontais;

 - uma parte intermediária com um compartimento do 

condutor; e

 - uma parte traseira com um spoiler traseiro, suspen-

são traseira e rodas traseiras.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/05  União Euro-

peia N.º 008453435

[21]  N.º : D/002783

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Mattia BINOTTO

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo carac-

terizado por ter um corpo que compreende:

 - a parte da frente estreita com um spoiler frontal, uma 

suspensão e rodas frontais;

 - uma parte intermediária com um compartimento do 

condutor; e

 - uma parte traseira com um spoiler traseiro, suspen-

são traseira e rodas traseiras.
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/05  União Euro-

peia N.º 008453450

[21]  N.º : D/002784

[22]  Data de pedido : 2021/09/07

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Luxi WANG

[51]  Classificação : 23 - 04

[54]  Título : 

 Ar condicionado com ar fresco.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/08  China

N.º 202130124696.X

[21]  N.º : D/002785

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

[71]  Requerente : HERMES SELLIER (SOCIÉTÉ 

PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE)

  Endereço : 24, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Etiqueta para bagagem.

[57]  Resumo : Etiqueta para morada compreende uma 

parte plana com um perfil oval, tendo uma abertura 

circular na sua face frontal, um elemento em forma 

de disco retido na referida parte da frente da referida 

abertura e uma alça com uma fivela que se estende 

através de uma abertura situada na parte superior 

(conforme mostrado nas representações).

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/11  

WIPO N.º 213195

[21]  N.º : D/002786

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : ROLEX SA

  Endereço : Rue François-Dussaud 3-5-7, 1211 

Genève 26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Davide AIROLDI

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Caixa de relógio.

[57]  Resumo : As características da caixa de relógio 

para os quais a novidade é reivindicada são a forma e a 

configuração do artigo conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/30  Su íça

N.º 145883

[21]  N.º : D/002787

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Fecho para braceletes de relógio.

[57]  Resumo : As características do fecho para bra-

celetes de relógio para os quais a novidade é reivindi-
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cada são a forma e a configuração do artigo conforme 

mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/26  Su íç a

N.º 145879

[21]  N.º : D/002788

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Fecho para braceletes de relógio.

[57]  Resumo : As características do fecho para bra-

celetes de relógio para os quais a novidade é reivindi-

cada são a forma e a configuração do artigo conforme 

mostrado nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/26  Su íç a

N.º 145879

[21]  N.º : D/002789

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Caixa de relógio.

[57]  Resumo : As características da caixa de relógio 

para os quais a novidade é reivindicada são a forma e a 

configuração do artigo conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/25  Su íç a

N.º 145878

[21]  N.º : D/002790

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Bisel para relógio.

[57]  Resumo : As características do bisel para relógio 

para os quais a novidade é reivindicada são a forma e a 

configuração do artigo conforme mostrado nas repre-

sentações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/25  Su íç a

N.º 145878

[21]  N.º : D/002791

[22]  Data de pedido : 2021/09/14

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  CHEN, Weiwei,  XUN, 

Keliang,  LI, Qing,  JIAO, Bokang

[51]  Classificação : 3 - 01, 13 - 02

[54]  Título : 

 Estojo para auscultadores.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/15  China

N.º 202130138716.9

[21]  N.º : D/002792

[22]  Data de pedido : 2021/09/14

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  CHEN, Weiwei,  XUN, 

Keliang,  LI, Qing,  JIAO, Bokang

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/15  China

N.º 202130138951.6

[21]  N.º : D/002793

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Yunlong ZHANG

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Televisão.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/15  China

N.º 202130137890.1

[21]  N.º : D/002794

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOF TWARE CO., 

LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Zhen WANG,  Yangyang 

CAI

[51]  Classificação : 14 - 99

[54]  Título : 

 Caneta Stylus.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/15  China

N.º 202130138333.1

[21]  N.º : D/002795

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Yeon Jung Roh, Rory Gevis
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[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Batom.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um batom 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 29/774,261

[21]  N.º : D/002796

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Yeon Jung Roh

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Batom líquido.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um batom 

líquido conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 29/774,269

[21]  N.º : D/002797

[22]  Data de pedido : 2021/09/15

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Yeon Jung Roh

[51]  Classificação : 28 - 02

[54]  Título : 

 Batom marcador.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um batom 

marcador conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 29/774,264

[21]  N.º : D/002798

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Qing,  XUN, Keliang, 

 CHEN, Weiwei,  WANG, Chong,  

WANG, Zhiyao

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/16  China

N.º 202130141533.2

[21]  N.º : D/002799

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Qing,  XUN, Keliang, 

 CHEN, Weiwei,  WANG, Chong,  

WANG, Zhiyao

[51]  Classificação : 3 - 01, 13 - 02

[54]  Título : 

 Estojo para auscultadores.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/16  China

N.º 202130141895.1

[21]  N.º : D/002800

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Cr iador :  Shuai M A,  Shengyu 

GONG,  Xu WEI,  Yin ZHU

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Caixa de alto-falante.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/24  China

N.º 202130160622.1

[21]  N.º : D/002801

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  C r iador :  Z hen hua L I U,  L ei 

ZHANG

[51]  Classificação : 12 - 11

[54]  Título : 

 Scooter.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/17  Ch ina

N.º 202130144434.X

[21]  N.º : D/002802

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  C r iador :  Z hen hua L I U,  L ei 

ZHANG

[51]  Classificação : 12 - 11

[54]  Título : 

 Para-lama.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/17  Ch ina

N.º 202130144016.0
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[21]  N.º : D/002803

[22]  Data de pedido : 2021/09/16

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  CHEN, Weiwei,  XUN, 

Keliang,  LI, Qing,  HUANG, Yifan

[51]  Classificação : 14 - 01

[54]  Título : 

 Auriculares.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/17  Ch ina

N.º 202130142536.8

[21]  N.º : D/002804

[22]  Data de pedido : 2021/09/17

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  CHEN, Weiwei,  XUN, 

Keliang,  LI, Qing,  HUANG, Yifan

[51]  Classificação : 3 - 01, 13 - 02

[54]  Título : 

 Estojo para auscultadores.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/17  Ch ina

N.º 202130143025.8

[21]  N.º : D/002808

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  WANG, Hongwei,  LI, 

Ningning,   WANG, Tao

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Corpo da pulseira.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/25  China

N.º 202130164720.2

[21]  N.º : D/002809

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  WANG, Hongwei ,  LI, 

Ningning ,   WANG, Tao

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Pulseira inteligente.

[57]  Resumo : 

1
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/25  China

N.º 202130165047.4

[21]  N.º : D/002810

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Lei ZHANG,  Ningning LI

[51]  Classificação : 15 - 05

[54]  Título : 

 Aspirador robô.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/29  China

N.º 202130173073.1

[21]  N.º : D/002811

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Ningning,   WANG, Tao

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Host de pulseira inteligente.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/29  China

N.º 202130173208.4

[21]  N.º : D/002812

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018

 No. 018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  LI, Ningning,   WANG, 

Tao

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Pulseira inteligente.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/03/29  China

N.º 202130172829.0

[21]  N.º : D/002813

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Flora MORIN

[51]  Classificação : 11 - 01
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[54]  Título : 

 Anéis.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para anéis, con-

forme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/31  

WIPO N.º WIPO103464

[21]  N.º : D/002814

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhau-

sen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Flora MORIN

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para uma pul-

seira, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/31  

WIPO N.º WIPO103464

[21]  N.º : D/002815

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhau-

sen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Flora MORIN

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Brincos.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para brincos, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/31  

WIPO N.º WIPO103464

[21]  N.º : D/002816

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Véronique MARCHAND

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para uma pulseira, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/31  

WIPO N.º DM/213872

[21]  N.º : D/002817

[22]  Data de pedido : 2021/09/30

[71]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Véronique MARCHAND

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Colar.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um colar, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/03/31  

WIPO N.º DM/213872
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002374 2022/03/23 2022/03/23 LA MONTRE HERMES S.A.

D/002422 2022/03/23 2022/03/23 Rimowa GmbH

D/002428 2022/03/23 2022/03/23 Rimowa GmbH

D/002429 2022/03/23 2022/03/23 Rimowa GmbH

D/002552 2022/03/23 2022/03/23

D/002553 2022/03/23 2022/03/23

D/002554 2022/03/23 2022/03/23

D/002587 2022/03/23 2022/03/23 Rimowa GmbH

D/002588 2022/03/23 2022/03/23 Rimowa GmbH

D/002602 2022/03/23 2022/03/23

D/002604 2022/03/23 2022/03/23

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

D/002605 2022/03/23 2022/03/23

LVMH FRAGRANCE BRANDS

D/002606 2022/03/23 2022/03/23

LVMH FRAGRANCE BRANDS

D/002607 2022/03/23 2022/03/23

LVMH FRAGRANCE BRANDS

D/002608 2022/03/23 2022/03/23

LVMH FRAGRANCE BRANDS

D/002631 2022/03/23 2022/03/23

D/002692 2022/03/23 2022/03/23

GUERLAIN

D/002710 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002724 2022/03/23 2022/03/23 MOYNAT PARIS SAS

D/002725 2022/03/23 2022/03/23 MOYNAT PARIS SAS

D/002726 2022/03/23 2022/03/23 MOYNAT PARIS SAS

D/002727 2022/03/23 2022/03/23 MOYNAT PARIS SAS

D/002728 2022/03/23 2022/03/23 MOYNAT PARIS SAS
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002732 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002733 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002734 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002735 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002736 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD. 

D/002750 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002751 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002752 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002753 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002754 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002755 2022/03/23 2022/03/23 FERRARI S.p.A.

D/002757 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002762 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002763 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002767 2022/03/23 2022/03/23

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002834 2022/03/23 2022/03/23

MACAU CUNHAR LIMITADA

D/002842 2022/03/23 2022/03/23

Emile Chouriet Horologe (Shenzhen) Co., Ltd.

D/002843 2022/03/23 2022/03/23

Emile Chouriet Horologe (Shenzhen) Co., Ltd.

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular

D/001261 2022/03/10 2022/03/10

STEFANO RICCI S.P.A.



8274    16   2022  4  20 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/005337

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001688.3

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

114127811A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6V4 0/20,  G 0 6V20/52 , 

G07F17/32, G07F17/34

[54]  Título : 

 Um método de alarme, seu dispositivo, equipamento e 

meio de armazenamento de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/16  Singapura

N.º 10202106454Q

[21]  N.º : J/005342

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001669.0

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

114127783A 2022/03/01

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/70, G06K9/62, 

G06V10/80

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para associar corpo e mão humana.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/21  Singapura

N.º 10202106728X
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[21]  N.º : J/005343

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001670.3

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

114051632A 2022/02/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 V4 0/10 ,  G 0 6 V4 0/2 0 , 

G06V10/44, G06V10/764, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método, dispositivo, equipamento e meio de armaze-

namento para associar o corpo e mão humana.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/22  Singapura

N.º 10202106806S

[21]  N.º : J/005360

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001687.9

Data de pedido 2021/06/28 N.º de anúncio CN 

114127814A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 7 F 17/32 ,  G 0 6 V2 0/52 , 

G06V10/94, G06F11/30

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de cena, equipamento 

electrónico, meio de armazenamento de computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/25  Singapura

N.º 10202107011W

[21]  N.º : J/005364

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

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

  Endereço : 05-318 7500A

 7500A Beach Road, #05-318, The Plaza, Singapore 

199591 Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001666.7

Data de pedido 2021/06/01 N.º de anúncio CN 

114051625A 2022/02/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6T 7/521,  G 0 6 V10/4 4 , 

G06V10/764, G06V10/82, G06K9/62, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : 

 Um método de processamento de dados de nuvem de 

pontos, dispositivo, equipamento e meio de armazena-

mento.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/04/15  Singapura

N.º 10202103894R

[21]  N.º : J/005611

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

[71]  Requerente : 

 WI-TRONIX, LLC

  Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 

Bolingbrook, IL 60440, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L B  JORDAN, LAWRENCE 

B., B  SC H A BEL L, BR A N DON, B  

WEAVER, BRYAN, P  GANESAN, PRADEEP, 

Z  M A RT I N EZ, ROGER, J  

RATHINAVEL, JAGADEESWARAN, S E

 MURILLO AMAYA, SERGIO, E.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080033666.0

Data de pedido 2020/03/29 N.º de anúncio CN 

113874921A 2021/12/31

[51]  Classificação : G07C5/08, B61L25/02, G01C21/16, 

G01C23/00, G07C5/00

[54]  Título : 

 Sistema de monitoramento e alarme com que está em 

conformidade o sinal automático.

[57]  Resumo : 

(DA R S)

DA RS

DA R S

DA R S

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/03/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/825,943

 2019/04/05  Estados Unidos da América

N.º 62/829,730

 2020/03/28  Estados Unidos da América

N.º 16/833,590

[21]  N.º : J/005656

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

1 4 7-A 7-B

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201911034517.1

Data de pedido 2019/10/29 N.º de anúncio CN 

110743262A 2020/02/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B01D4 6/0 0 ,  B01D4 6/2 4, 

A61B18/12

[54]  Título : 

 Dispositivo integrado de tratamento de circulação de 

gás intracavitário para cirurgia laparoscópica.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : J/005719

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 氹

N1 1010

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202111319822.2

Data de pedido 2021/11/09 N.º de anúncio CN 

114117177A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06F16/951, G06F16/955, 

G06F40/289, G06F40/30, G06F16/35, G06N3/04, 

G06N3/08

[54]  Título : TextCNN

 Um tipo de método e sistema de rastreador com tema 

baseado em TextCNN.

[57]  Resumo : TextCNN

U R L

html html

HTML HTML

ID UR L UR L UR L

URL URL

URL HTML

U R L

URL URL

  Figura : 

[21]  N.º : J/005847

[22]  Data de pedido : 2022/03/01

[71]  Requerente : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19

[72]  Inventor : , , I–J , Y–J , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080025262.7

Data de pedido 2020/03/27 N.º de anúncio CN 

113924148 A 2022/01/11

[51]  Classificação : A61P35/00

[54]  Título : GLOBO-H

 Ensaio de diagnóstico companheiro para a terapia de 

câncer relativa a GLOBO-H.

[57]  Resu mo : 

Globo-H

FFPE Globo-H

Globo-H

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/03/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/825,625

[21]  N.º : J/005849

[22]  Data de pedido : 2022/03/01

[71]  Requerente : 

  Endereço : F

F3

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201910580428.0

Data de pedido 2019/06/28 N.º de anúncio CN 

110220256 A 2019/09/10

[51]  Classificação : F24F3/16, F24F11/58, F24F11/65, 

F 24F11/77, F 24F11/84, F 24F12/0 0, F 24F13/24, 

F24F13/28, F24F13/30, F24F110/66

[54]  Título : 

 Um tipo de sistema ecológico de cuidados de saúde 

para o interior.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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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/005634

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 Shenzhen Evergreen Therapeutics Co., Ltd.

  Endereço : 

33A 518038

 33A, SW Radio and Television Financial Center, the 

intersection of Fuzhong Road 3 and Pengcheng Road 

1, Fuxin Community, Lotus Street, Futian District, 

Shenzhen, Guangdong, 518038 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011497541.1

Data de pedido 2020/12/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 112656801B 2021/09/17

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/57, A61K 39/395, 

A61P31/00, A61P37/06

[54]  Título : 

 Aplicação de progesterona na preparação de medicamento 

para o tratamento da síndrome de liberação de citocinas.

[57]  Resumo : 

C D28 C D3

PBMC

C D28 C D3

PBMC

  Figura : 

[21]  N.º : J/005648

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 1195143BC

 1195143 B.C. Ltd.

  Endereço : 2-15621 Marine Drive, White Rock, 

British Columbia V4B 1E1, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  I nventor : K  ROBI NSON, 

Brian K.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780027697.3

Data de pedido 2017/03/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 109069898B 2021/09/21

[51]  Classificação : A63B21/02

[54]  Título : 

 Aparelhos de ginástica.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2016/03/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/304,528

[21]  N.º : J/005651

[22]  Data de pedido : 2021/12/17

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 QONQAVE GMBH

  Endereço : 73249 11-13

 Stadtplatz 11 - 13, 73249 Wernau Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880015491.3

Data de pedido 2018/03/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 110494652B 2021/09/24

[51]  Classificação : F04B43/00, F04B43/12

[54]  Título : 

 Dispositivo de bomba para transportar pelo menos um 

meio de transporte.

[57]  Resumo : 

12 14

14

16 16

18 18 16

20 18

12 24

22 22 16

26 22

24

26

22

16

12 32

34

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/02  Alemanha

N.º 102017104400.0

[21]  N.º : J/005687

[22]  Data de pedido : 2021/12/30

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 V ERT EX PH A R M AC EU T ICA L S (EU ROPE) 

LIMITED

  Endereço : 86-88 Jubilee Avenue, Milton Park, 

Abingdon, Oxfordshire OX14 4RW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : A J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811217199.8

Data de pedido 2012/11/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 109364075B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/47 , A61K31/443, 

A61K31/404, A61P1/00, A61P11/00

[54]  Título : CFTR

 Potenciadores CFTR deuterados.

[57]  Resumo : 

CFTR

  Figura : 

[21]  N.º : J/005701

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 INSPIRNA, INC.

  Endereço : 310 East 67th Street, Suite 1-12, New 

York, NY 10065, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E J , A G  , A

, P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057402.2

Data de pedido 2016/08/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108472269B 2021/11/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/155, A61K 31/19, 

A61K31/195

[54]  Título : β-

 Sais de «beta-guanidinopropionic acid» farmaceutica-

mente aceitáveis com propriedades melhoradas e usos 

dos mesmos.
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[57]  Resu mo : 

β-GPA

β-GPA

β-GPA

β-GPA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/209624

[21]  N.º : J/005734

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 BUCHERER AG

  Endereço : Langensandstrasse 27, 6005 Luzern, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710858011.7

Data de pedido 2017/09/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 107870549B 2021/10/22

[51]  Classificação : G04B17/28

[54]  Título : 

 Turbilhão e relógio com turbilhão.

[57]  Resumo : 

(1)

(3) (8)

(22) (22)

(22) (11) (13)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/09/23  Su íça

N.º 01245/16

[21]  N.º : J/005748

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 INFINITY PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 780 Memorial Drive, Cambridge, MA 

02139 (US)

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : H M , J L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201380069471.1

Data de pedido 2013/11/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 105102000B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6 ,  A61K 31/0 0 , 

A61K31/52, A61P35/00, A61P35/02, G01N33/574

[54]  Título : PI3 酶

 Tratamento de cânceres usando moduladores de iso-

forma de PI3-quinase.

[57]  Resumo : 

PI3 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/11/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/721,432

 2012/12/05  Estados Unidos da América

N.º 61/733,852

 2013/02/21  Estados Unidos da América

N.º 61/767,606

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 13/840,822

 2013/05/30  Estados Unidos da América

N.º 61/829,168

 2013/06/17  Estados Unidos da América

N.º 61/836,088

 2013/08/07  Estados Unidos da América

N.º 61/863,365

 2013/10/08  Estados Unidos da América

N.º 61/888,454

[21]  N.º : J/005751

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 OPPILAN PHARMA LTD.

  Endereço : St. John s Innovation Centre, Cowley 

Road, Cambridge CB4 0WS, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 
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DNPI : N.º de patente ZL201680078856.8

Data de pedido 2016/11/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 108463222B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/41, A61K 31/433, 

A61K31/4245, C07D471/02, C07D471/04, C07D471/14

[54]  Título : 

 Compostos heterocíclicos para o tratamento de doenças.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/255,041

[21]  N.º : J/005771

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 MUTABILIS

  Endereço : 102 Avenue Gaston Roussel 93230 

Romainville, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, , , 

– , , , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780066906.5

Data de pedido 2017/09/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 109906226B 2021/11/02

[51]  Classificação : C07D471/08, A61K31/439, A61P31/04

[54]  Título : 

 Compostos heterocíclicos e seu uso na prevenção ou 

tratamento de infecções bacterianas.

[57]  Resumo : I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/30  União Euro-

peia N.º 16306261.5

[21]  N.º : J/005784

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 MERCK SHARP & DOHME CORP.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , , , J , 

, , S , C J , J , 

A , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680075365.8

Data de pedido 2016/12/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 108738320B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P9/00, A61P9/10, A61P9/12, A61P9/04

[54]  Título : cGMP

 Moduladores de cGMP para tratamento de doenças 

cardiovasculares.

[57]  Resumo : 苷

I X Y Z

R1 R2 R4 R a m p q

I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/12/22  China

N.º PCT/CN2015/098251

[21]  N.º : J/005786

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

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 TARIS BIOMEDICAL LLC

  Endereço : 113 Hartwell Avenue, Lexington, 

Massachusetts 02421, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580033832.6

Data de pedido 2015/06/26 N.º de anún-

cio da concessão CN 106456951B 2021/11/05
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[51]  Classificação : A61M31/00, A61K9/00

[54]  Título : -

 Dispositivo e método de entrega de medicamento 

intravesical que compreendem sistemas de matriz de 

medicamento de polímero elástico.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/06/26  Estados Unidos 

da América N.º 62/017,775

[21]  N.º : J/005801

[22]  Data de pedido : 2022/02/11

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 BIOCHAIN (BEIJING) SCIENCE & TECHNOLO-

GY, INC.

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810989986.8

Data de pedido 2018/08/28 N.º de anún-

cio da concessão CN 110863046B 2021/11/30

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6886, G01N33/574, 

C12N15/11

[54]  Título : 

 Composição destinada a detectar o câncer de esófago 

e uso da mesma.

[57]  Resumo : 

M T1A EPO

SNCG

  Figura : 

[21]  N.º : J/005802

[22]  Data de pedido : 2022/02/11

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 BIOCHAIN (BEIJING) SCIENCE & TECHNOLO-

GY, INC.

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 强强, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110955502.X

Data de pedido 2021/08/19 N.º de anún-

cio da concessão CN 113403305B 2021/12/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12 N15/11,  C12 N15/10 , 

C12Q1/6886

[54]  Título : DNA

 DNA separado ou purificado de glóbulos vermelhos de 

sangue periférico humano, seu método de preparação 

e uso.

[57]  Resumo : 

DNA

DNA

DNA DNA

DNA

DNA

DNA

DNA

[21]  N.º : J/005832

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 Kura Oncology, Inc.

  Endereço : 12730 High Bluff Drive, Suite 400, 

San Diego, CA 92130, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680031764.4

Data de pedido 2016/08/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107787373B 2021/11/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6886, A61K45/0 0, 

A61P35/00, A61P35/04, A61P35/02

[54]  Título : 酶

 Uso dos inibidores de «farnesil-transferases» na prepa-

ração de medicamentos para o tratamento do cancro.

[57]  Resu mo : 

酶

F TI

R A S

FTI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/206,194

 2015/09/15  Estados Unidos da América

N.º 62/218,927

 2015/10/13  Estados Unidos da América

N.º 62/241,019

 2016/03/18  Estados Unidos da América

N.º 62/310,582

 2016/08/09  Estados Unidos da América

N.º 62/372,662

[21]  N.º : J/005846

[22]  Data de pedido : 2022/03/01

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo 101-0054, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680080157.7

Data de pedido 2016/11/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108602770 B 2022/02/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D207/04, C07D211/58, 

C07D401/10, A61K31/40, A61K31/404, A61K31/407, 

A61K31/416, A61K31/4184, A61K31/4196, A61K31/424, 

A61K31/428, A61K31/437, A61K31/438, A61K31/439, 

A61K31/4439, A61K31/445, A61K31/46, A61K31/4995, 

A61K31/538, A61P35/00, C07D207/14, C07D405/10, 

C07D403/10, C07D413/10, C07D417/10, C07D451/00, 

C07D451/04, C07D471/08, C07D471/10, C07D487/08, 

C07D487/10

[54]  Título : 

 Novo composto de bifenilo ou seu sal.

[57]  Resumo : I

L SD1

[30]  Pr ior idade : 2015/11/27  Japão

N.º 2015-232009

 2016/06/13  Japão N.º 2016-117454

[21]  N.º : J/005848

[22]  Data de pedido : 2022/03/01

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[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 ZL201780014746.X

Data de pedido 2017/02/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 108699051 B 2021/12/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D413/04, C07D213/85, 

C07D413/14, A61K31/5355, A61P25/28, A61P35/00, 

A61P9/10, A61P19/02, A61P29/00, A61P43/00

[54]  Título : BACE1

 Inibidores de BACE1.

[57]  Resumo : BACE1

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/01  União Euro-

peia N.º 16158075.8

[21]  N.º : J/005850

[22]  Data de pedido : 2022/03/03

[24]  Data de despacho : 2022/03/25
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[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J–M R , M J , D

, D , R , H–P , K , G A

, N , B

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680065214.4

Data de pedido 2016/09/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 108350070 B 2022/01/28

[51]  Classificação : C07K16/24, A61K9/00, A61P11/06, 

A61P37/08

[54]  Título :  TSLP -

 Moléculas de ligação à linfopoietina estromal tímica 

(TSLP) e métodos de uso das mesmas moléculas.

[57]  Resumo : 

TSLP

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/09  Estados Unidos 

da América N.º 62/216,050

 2016/05/27  Estados Unidos da América

N.º 62/342,511

[21]  N.º : J/005851

[22]  Data de pedido : 2022/03/03

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[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 ZL201910117782.X

Data de pedido 2019/02/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 109886891 B 2022/01/11

[51]  Classificação : G06T5/00, G06T3/40

[54]  Título : 

 Um tipo de método e dispositivo de restauração de 

imagem, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005852

[22]  Data de pedido : 2022/03/04

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 TRANSGENE SA

  Endereço : Parc d Innovation, Boulevard Gon-

thier d Andernach, F-67400 Illkirch Graffenstaden, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : L  ZITVOGEL, Laurence, 

X  PR EV I LL E, Xav ier, L  F EN D, 

Laetitia

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580050021.7

Data de pedido 2015/07/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 106999577B 2021/12/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61P35/0 0, 

A61K35/768

[54]  Título : 

 Combinação de vírus oncolítico com moduladores do 

checkpoint imunológico.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2014/07/16  União Euro-

peia N.º 14306155.4

[21]  N.º : J/005853

[22]  Data de pedido : 2022/03/04

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 PFIZER INC.
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  Endereço : 235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T C–C  KUO, Tracy Chia-Chien, 

J F  CHAPARRO RIGGERS, Javier 

Fernando, B J  SASU, Barbra Johnson, R

 GALETTO, Roman, B A  BOLDA-

JIPOUR, Bijan Andre, C A  SOMMER, Cesar 

Adolfo, T J  VAN BLARCOM, Thomas 

John, T C  PERTEL, Thomas Charles, A

 RAJPAL, Arvind, P  DUCHATEAU, 

Philippe, A  JUILLERAT, Alexandre, J

 VALTON, Julien

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680021803.2

Data de pedido 2016/03/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 107980046B 2021/12/24

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K19/0 0 ,  A61K 35/17, 

A61P37/04, A61P35/00

[54]  Título : B

 Receptores de antígeno quimérico visando antígeno de 

maturação de células B.

[57]  Resumo : BCMA B

C A R

CA R CA R

CA R

CA R

BCM A

[30]  Prioridade : 2015/04/13  Estados Unidos 

da América N.º 62/146 ,825

 2016/01/25  Estados Unidos da América

N.º 62/286 ,473

 2016/02/29  Estados Unidos da América

N.º 62/301 ,177

[21]  N.º : J/005854

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 

11 A2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910625789.2

Data de pedido 2019/07/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 110331142B 2021/12/21

[51]  Classificação : C12N15/11, C12Q1/6886

[54]  Título : 

 Reagente de detecção combinada de vários genes.

[57]  Resumo : 

SDC2 COL4A1/COL4A2

I TGA4

90%

  Figura : 

[21]  N.º : J/005855

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : R , E , A

, S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680041447.0

Data de pedido 2016/08/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849122B 2022/01/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 6 ,  C 0 7 K16/22 , 

C07K16/28, C07K16/32, C07K16/36

[54]  T ítu lo : 

 Purificação de cromatografia de afinidade com tampão 

de lavagem de baixa condutividade.

[57]  Resumo : 

a

b

c d

0.5mS/cm e

f

[30]  Prioridade : 2015/08/21  União Euro-

peia N.º 15181902.6
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[21]  N.º : J/005856

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 貟 , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052692.6

Data de pedido 2017/08/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109641904B 2022/01/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D473/24, A61K31/522, 

A61P31/00

[54]  Título : 7-

酰

 Composto de «7-Substituted sulfonimidoylpurinone» 

para o tratamento e profilaxia de infecção por vírus.

[57]  Resumo : I

T LR7

R1 R2 R³

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/08/29  China

N.º PCT/CN2016/097140

 2017/07/12  China N.º PCT/CN2017/092653

[21]  N.º : J/005857

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 GUANGZHOU RIBOBIO CO., LTD

  Endereço : 

7  510530

 7 Suida Street, Science Park, Huangpu District, Guangzhou, 

Guangdong 510530, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  ZHANG, Bill Biliang,  

ZHAO, Haoting,  WEN, Jian

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110617445.4

Data de pedido 2021/06/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 113185421B 2022/01/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07C229/12 , C07C229/16, 

C07D249/04, C07D401/06, C07D295/088, C07C237/10, 

A61K9/51, A61K47/24, A61K47/28, A61K47/22 , 

A61K47/18

[54]  Título : 

 Compostos lipídicos e composições dos mesmos.

[57]  Resumo : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/27  China

N.º 202011355845.4

[21]  N.º : J/005859

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680079174.9

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108472237B 2021/12/28

[51]  Classificação : A61K8/72, A61K8/73, A61K8/41, 

A61K8/89, A61K8/891, A61K8/11, A61Q1/10

[54]  Título : 

 Composição e método da máscara.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/256301

[21]  N.º : J/005860

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 ELI LILLY AND COMPANY

  Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, 

Indiana 46285, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C , , , 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780052147.7

Data de pedido 2017/08/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 109563172B 2022/02/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : TIM-3

 Anti-TIM3 Anticorpos.

[57]  Resumo : T

-3 Tim-3

[30]  Prioridade : 2016/08/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/379,343

 2017/03/10  Estados Unidos da América

N.º 62/469,753

[21]  N.º : J/005861

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : A J , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780007929.9

Data de pedido 2017/01/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 108495632B 2021/12/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/506, C07D401/04, 

C07D403/04, C07D471/04

[54]  Título : AZD9291

AZD9291

 Processo melhorado para a preparação de «Osimer-

tinib (AZD9291)» ou um sal do mesmo e «AZD9291 

Aniline» ou um sal do mesmo.

[57]  Resumo : I

A ZD9291

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/289390

[21]  N.º : J/005862

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 MEDIMMUNE, LLC

  Endereço : One Medimmune Way, Gaithersburg, 

MD 20878 USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N , M J , P , 

E F , D A , R E , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680064905.2

Data de pedido 2016/11/10 N.º de anún-

cio da concessão CN 108290949B 2021/12/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K 39/395, 

G01N33/574

[54]  Título : ASCT2

 Moléculas de ligação específicas para ASCT2 e seus usos.

[57]  Resumo : ASCT2-

ASC T2

ASCT2- ASCT2

- ADC ASCT2

A SC T2-

ASC T2

A SC T2

ASCT2 ADC

[30]  Prioridade : 2015/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/253371

 2015/11/11  Estados Unidos da América

N.º 62/253774

[21]  N.º : J/005864

[22]  Data de pedido : 2022/03/08

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : B-2340

30

 Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201480076187.1

Data de pedido 2014/12/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 106661107B 2021/12/24
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[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K 39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : VISTA

 Anticorpos e fragmentos anti-vista.

[57]  Resumo : T V Ig

VISTA

[30]  Prioridade : 2013/12/24  Estados Unidos 

da América N.º 61/920,695

 2014/11/26  Estados Unidos da América

N.º 62/085,086

[21]  N.º : J/005865

[22]  Data de pedido : 2022/03/08

[24]  Data de despacho : 2022/03/25

[73]  Titular :  evertron

 evertron Inc.

  Endereço : 902 VORT Aoyamaicchome, 1-4-5, 

KitaAoyama, Minato-ku, Tokyo 1070061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  TANAKA, HISAO

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035386.1

Data de pedido 2017/01/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109640761B 2022/02/01

[51]  Classificação : A47J37/12

[54]  Título : 

 Frigideira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

發明專利的延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

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/005006 2022/03/17

TCRCure Biopharma Techonology 

Co., Ltd.

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

J/005261 2022/03/17

FLEXUS BIOSCIENCES, INC.

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

J/005401 2022/03/17 R&D

Eisai R&D Management Co., Ltd.

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

J/005418 2022/03/17

Weav Music Inc.

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

J/005512 2022/03/17

AFFIMED GMBH

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
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發明專利的保護

Protecção 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, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001266 2022/03/17 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/001269 2022/03/17 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

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

I/001670 2022/03/21

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001673 2022/03/18

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001675 2022/03/09

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

D e a c o r d o c o m o s a r t i g o s 10.º e 124.º d o R J P I, 

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.
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[21]  N.º : U/000317

[22]  Data de pedido : 2020/11/20

[71]  Requerente : 

 PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

  Endereço : 8 8

 8F., No. 8, Dongxing Rd., Songshan Dist., Taipei City 

105, Taiwan, China

[72]  Inventor :  Wu, Yu-Chieh,  Chang, 

I-Ting

[51]  Classificação : A47J37/08

[54]  Título : 

 Sanduicheira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/14  Taiwan, China

N.º 109213470

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

U/000316 2022/03/22 2022/03/22

BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., 

LTD.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000285 2022/03/17 124 98 9 1 a 61

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º

U/000299 2022/03/17

SHANGHAI SENSETIME 

INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CO., LTD.

124 98 9 1 a 61

Art.º 124.º, conjugado com o art.º 98.º, a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º 

e o art.º 61.º
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更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/190437 2022 3 16 11

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 11, II 

Série, de 16 de Março de 2022)

Serviços promocionais;... catálogos, 

correio e quaisquer outros meios 

electrónicos.

Serviços promocionais;...catálogos, 

correio e quaisquer outros meios 

e l e c t r ó n i c o s ; p u b l i c i d a d e d e 

patrocínio e mecenato no domínio da 

protecção ambiental, ciência, saúde, 

música, arte, educação e exploração.

N/142202 2022 4 6 14

Decisão judicial (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 14, II Série, de 6 de Abril de 2022) O A c o r d ã o d o T S I , r e v o g o u 

p a r c i a l m e n t e o d e s p a c h o d e 

concessão da marca e recusou para 

«serviços de contencioso».

O A c o r d ã o d o T S I , r e v o g o u 

p a r c i a l m e n t e o d e s p a c h o d e 

concessão da marca e recusou para 

«serviços de contencioso».

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica/se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/083940

N/083941

N/083942

N/083943

N/083944

2021 11 17 46

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 46, II 

Série, de 17 de Novembro de 2021)

TENCIL S.R.L. TENCLI S.R.L.

N/189509

N/189515

N/189521

N/189527

N/189535

2022 1 5 1

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 1, II 

Série, de 5 de Janeiro de 2022)

册

N/190901

N/190907

N/190913

N/190924

N/190930

N/190942

N/190948

2022 1 19 3

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 3, II 

Série, de 19 de Janeiro de 2022)

册

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 30 de Março de 2022.
O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $570,400.00
(Custo desta publicação $ 570 400,00)
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Editais

Rendas

Faz-se saber aos contribuintes que, durante o mês de Maio 
do corrente ano, estará aberto o cofre da Recebedoria da Re-
partição de Finanças de Macau, para a cobrança voluntária das 
rendas de concessões de terrenos por arrendamento relativas 
ao ano de 2022.

Mais faço saber que, de harmonia com o artigo 29.º da Lei 
n.º 21/2021, durante o ano de 2022 não se procederá à cobrança 
dos foros e rendas, cujo montante anual seja inferior a $100,00 
(cem patacas). 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 952,00)

Foros

Faz-se saber aos contribuintes que, durante o mês de Maio 
do corrente ano, estará aberto o cofre da Recebedoria da Re-
partição de Finanças de Macau, para a cobrança voluntária dos 
foros de concessões de terrenos por aforamento relativos ao 
ano de 2022.

Mais faço saber que, de harmonia com o artigo 29.º da Lei 
n.º 21/2021, durante o ano de 2022 não se procederá à cobrança 
dos foros e rendas, cujo montante anual seja inferior a $100,00 
(cem patacas). 

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 4 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 793,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Por despacho do director destes Serviços, de 30 de Março 
de 2022:

É cancelada, nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 19.º da 
Lei n.º 16/2020 (Lei da actividade de agências de emprego), 
a licença de actividade da agência de emprego n.º 2015011, a 
pedido da «A Única Agência de Serviços de Emprego Com-
panhia Limitada», titular da licença da agência «A Única 
Agência de Serviços de Emprego Companhia Limitada», a 
partir de 30 de Março de 2022.

財 政 局

告 示

21/2021

$100.00

 

 $952.00

21/2021

$100.00

 

 $793.00

勞 工 事 務 局

公 告

諪諪 諪諪

16/2020

2015011
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 $940.00

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

公 告

001/CON-IPIM/2022

2022 2023

918

$200.00

www.ipim.gov.mo

10:00 263

918

17:00

10:00

263

63/85/M

9.3.

$576,000.00

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 8 de 
Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 940,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Anúncio

Concurso Público n.º 001/CON-IPIM/2022

Faz-se público que, por despacho do Secretário para a Eco-
nomia e Finanças, de 18 de Junho de 2021, se encontra aberto o 
concurso público para a prestação de serviços de coordenação 
às «Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e 
Macau 2022» e «Feira de Produtos de Marca da Província de 
Guangdong e Macau 2023», presidido pelo Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM). Os 
interessados podem consultar, desde o dia 20 de Abril de 2022 
até o dia 4 de Maio de 2022, o processo do concurso na Divisão 
Financeira e de Patrimónios do IPIM, sita na Avenida da Ami-
zade, n.º 918, Edifício World Trade Center, 4.º andar, Macau, 
nos dias úteis, das 9,00 às 13,00, e das 14,30 às 17,45 horas (2.ª a 
5.ª feira) ou 17,30 horas (6.ª feira), ou adquirir fotocópia do pro-
cesso do concurso mediante pagamento de duzentas patacas 
($200,00). Os interessados também podem adquirir o processo 
do concurso na página electrónica do IPIM (www.ipim.gov.
mo), por meio de descarregamento gratuito.

A sessão de esclarecimentos destinada aos interessados no 
presente concurso realizar-se-á na sala de reunião do IPIM, 
sita na Alameda Dr. Carlos d’Assumpção, n.º 263, Edifício 
China Civil Plaza, 19.º andar, Macau, no dia 22 de Abril de 
2022, pelas 10,00 horas.

As propostas devem ser entregues na Divisão Financeira e 
de Patrimónios do IPIM, sita na Avenida da Amizade, n.º 918, 
Edifício World Trade Center, 4.º andar, Macau. O prazo para 
a entrega das propostas terminará às 17,00 horas do dia 4 de 
Maio de 2022.

O acto público de abertura das propostas realizar-se-
-á na sala de reunião do IPIM, sita na Alameda Dr. Carlos 
d’Assumpção, n.º 263, Edifício China Civil Plaza, 19.º andar, 
Macau, no dia 5 de Maio de 2022, pelas 10,00 horas. Nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes 
ou seus representantes legais devem apresentar os respectivos 
documentos comprovativos (vide 9.3. do programa do concur-
so) para efeitos de assistirem ao acto público de abertura das 
propostas.

Os concorrentes devem prestar uma caução provisória no 
valor de quinhentas e setenta e seis mil patacas ($576 000,00), a 
favor do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento 
de Macau, por ordem de caixa ou através da garantia bancária 
do valor equivalente. 
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 $2,719.00

通 告

 

15/2009

26/2009

33/94/M

c

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tufão ou 
outros motivos de força maior, a data e a hora da sessão de es-
clarecimentos, do termo da entrega das propostas e do acto pú-
blico de abertura das propostas serão adiadas para o primeiro 
dia útil seguinte, à mesma hora.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 13 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 719,00)

Avisos

O Presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do In-
vestimento de Macau, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 
31.º do Estatuto Privativo do Pessoal do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, no n.º 1 do artigo 3.º 
do Regulamento de Prestação de Trabalho Extraordinário e no 
n.º 1 do artigo 37.º do Código do Procedimento Administrativo, 
determina, por despacho de 12 de Abril de 2022, o seguinte:

1. É delegada no vogal executivo do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. Vong Sin Man, 
em relação ao pessoal das subunidades orgânicas sob a respec-
tiva tutela, competência para autorizar a prestação de trabalho 
extraordinário, até ao limite legalmente permitido.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo 
referido delegado, no uso desta delegação de competências, 
desde 6 de Abril de 2022 até à data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no mencionado Boletim Oficial.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

O Presidente do Conselho de Administração do Instituto 
de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 15/2009 (Dis-
posições Fundamentais do Estatuto do Pessoal de Direcção e 
Chefia), nos n.os 1 a 3 do artigo 22.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 26/2009 (Disposições Complementares do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Chefia), na alínea c) do n.º 1 do artigo 
9.º do Estatuto do Instituto de Promoção do Comércio e do In-
vestimento de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, 
de 11 de Julho, e no n.º 1 do artigo 38.º do Estatuto Privativo do 
Pessoal do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimen-
to de Macau, por despacho de 12 de Abril de 2022, determina o 
seguinte:
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 $2,923.00

56/2019

1/2001

b

 

 $1,496.00

1. São delegadas no vogal executivo do Instituto de Promoção 
do Comércio e do Investimento de Macau, Dr. Vong Sin Man, 
em relação ao pessoal das subunidades orgânicas sob a respecti-
va tutela, competências para praticar os seguintes actos:

1) Aprovação dos pedidos de gozo de férias e de transferên-
cia de férias para o ano civil seguinte; 

2) Justificação ou injustificação de faltas.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo 
referido delegado, no uso desta delegação de competências, 
desde 6 de Abril de 2022 até à data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no mencionado Boletim Oficial.

 Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 2 923,00)

O presidente da Comissão Executiva do Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau, nos termos 
da alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 17.º do Regulamento 
Interno do Instituto de Promoção do Comércio e do Inves-
timento de Macau, aprovado pelo Despacho do Secretário 
para a Economia e Finanças n.º 1/2001, com a alteração 
intro duzida pelo Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 56/2019, e da competência que lhe foi delegada 
pela deliberação da Comissão Executiva do Instituto de Pro-
moção do Comércio e do Investimento de Macau, de 27 de 
Maio de 2020, publicada no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 23, II Série, de 3 de Junho de 
2020, subdelega, por despacho de 12 de Abril de 2022: 

1. No vogal executivo do Instituto de Promoção do Comércio 
e do Investimento de Macau, Dr. Vong Sin Man, em relação às 
subunidades orgânicas sob a sua tutela, competência para auto-
rizar despesas respeitantes à realização de obras e aquisição de 
bens e serviços, até ao montante de 100 000,00 patacas.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo 
referido subdelegado, no uso desta subdelegação de compe-
tências, desde 6 de Abril de 2022 até à data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau. 

3. O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação no mencionado Boletim Oficial. 

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 12 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Lau Wai Meng.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)
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科 學 技 術 發 展 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CIÊNCIAS 

E DA TECNOLOGIA

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 293/2018, vem o Fundo para o Desenvolvimento 
das Ciências e da Tecnologia publicar a lista de apoios financei-
ros concedidos no 1.º trimestre do ano de 2022:

受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

項目資助

Apoio Financeiro dos Projectos das Ciências e da Tecnologia

Zheng, Weihong

--- 16/02/2022

30/03/2022

 $ 10,800.00 

Concessão de subsídios de subsistência aos 

estudantes designados pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia da China para frequen-

tar o curso de português em Macau

Cao, AnQi

--- 16/02/2022

30/03/2022

 $ 10,800.00 

Concessão de subsídios de subsistência aos 

estudantes designados pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia da China para frequen-

tar o curso de português em Macau

Cai, LiChao

--- 16/02/2022

30/03/2022

 $ 10,800.00 

Concessão de subsídios de subsistência aos 

estudantes designados pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia da China para frequen-

tar o curso de português em Macau

Xie, Jiao

--- 16/02/2022

30/03/2022

 $ 10,800.00 

Concessão de subsídios de subsistência aos 

estudantes designados pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia da China para frequen-

tar o curso de português em Macau

Ng, I Hong Ng, I Hong

31/3/2022  $ 2,899.00 

A wearable device (China Patent of utility 

model)

Ng, I Hong

31/3/2022  $ 10,829.00 

A wearable device (China Patent of Inven-

tion)

Ng, I Hong

31/3/2022  $ 5,896.00 

A splash proof bottle (China Patent of utility 

model)
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受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

Chan, Ka Yin Victor

 

Leong, Sok Lei

Chan, Ka Yin 

Victor

 

Leong, Sok Lei

31/03/2022  $ 9,567.80 

Battery module charging and discharging 

control method and battery system Hong 

Kong Patent Application)

Universidade de Macau Deng, Chuxia

31/3/2022  $ 3,900,000.00 

3

Biobanking and precision oncology of several 

high-risk tumors in Macao and surrounding 

areas (3.º payment)

Lee, Ming Yuen

31/3/2022  $ 2,100,000.00  PD-001

3

The research and development of PD-001, a 

novel anti-neurodegenerative natural com-

pound (3.º payment)

Cheang, Wai San

31/3/2022  $ 210,000.00 

2

Molecular mechanisms of Portulaca oleracea 

L. (purslane) to attenuate atherosclerosis (2.º 

payment)

Vong, Chi Man

31/3/2022  $ 165,000.00 

COVID-19 2

The key technology of deep fuzzy learning 

for small samples of medical images and its 

application in COVID-19 image analysis and 

verification (2.º payment)

Xu, Qingsong

31/3/2022  $ 1,800,000.00 

统 3

Development of robotic intelligent operation 

system based on 3D vision sensing and com-

pliant force control (3.º payment)

Zhou, Wanhuan

31/3/2022  $ 500,000.00 

2

Key technologies for the development of an 

intelligent platform for safety operation of 

urban underground rail transportation and 

pilot applications (2.º payment)

Li, Shaoping

31/3/2022  $ 1,800,000.00 3

International standard research and develop-

ment of selected chinese medicines (3.º payment)
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 $6,773.00

旅 遊 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

Fundo para o Desenvolvimento das Ciências e da Tecnologia, 
aos 8 de Abril de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Chan Wan 
Hei.

(Custo desta publicação $ 6 773,00)

FUNDO DE TURISMO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe 
do Executivo n.º 293/2018, de 14 de Dezembro, referente aos 
apoios financeiros concedidos a particulares e a instituições 
particulares, vem o Conselho Administrativo do Fundo de 
Turismo publicar a listagem dos apoios financeiros concedidos 
durante o 1.º trimestre do ano de 2022:

受資助實體

Entidades beneficiárias

受資助項目負責人

O responsável de 

projecto de apoio 

financeiro

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

 資助金額

Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

Fundação Universidade 

de Ciência e Tecnologia 

de Macau – Universida-

de de Ciência e Tecnolo-

gia de Macau

Wang, Jingrong

31/3/2022  $ 199,512.70 

2

Research on the antiviral nasal agent based 

on the combination of effective fractions of 

traditional chinese medicines (2.º payment)

科普資助

Apoio Financeiro dos Ensinos que Promovem a Ciências

Associação de Educação 

do Primário Científico 

de Macau

Cheong, Teng 

Wang

Chao, Chong Hou

Mak, Kam In

Chan, Chung Yin

31/3/2022  $ 234,460.00 2021-2022

General education & science technology com-

petition (programming car racing) workshops

Total

 $ 10,981,364.50 
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 $2,481.00

會 計 師 專 業 委 員 會

名 單

20/2020

Fundo de Turismo, aos 11 de Abril de 2022.

A Presidente do Conselho Administrativo, Maria Helena de 
Senna Fernandes, directora dos Serviços.

(Custo desta publicação $ 2 481,00)

COMISSÃO PROFISSIONAL DOS CONTABILISTAS

Listas

Nos termos do n.º 3 do artigo 54.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-
me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 
publicada a lista dos contabilistas habilitados a quem foram 
emitidas, suspensas ou canceladas licenças para o exercício da 
profissão, ou cuja suspensão tenha cessado, no 1.º trimestre de 
2022:

受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da

atribuição 

dos apoios

資助金額

（澳門元）

Montantes 

subsidiados

(MOP)

目的

Finalidades

Associação sem Fronteira da Juventude de 

Macau

08/03/2022 345,000.00 FUN

Apoio financeiro da 2.ª prestação para realiza-

ção duma actividade « FUN».

Associação de Promoção das Indústrias 

Culturais Chinesas

08/03/2022 200,940.00

Apoio financeiro da 1.ª prestação para realiza-

ção duma actividade «

».

Associação de Promoção de Guia Turismo 

de Macau

08/03/2022 86,290.00 氹

Apoio financeiro da 1.ª prestação para realiza-

ção duma actividade « 氹

».

Associação Industrial e Comercial da Zona 

Norte de Macau

08/03/2022 299,135.00 2021

Apoio financeiro da 2.ª prestação para realiza-

ção duma actividade «2021

».

Associação de Promoção ao Desenvolvi-

mento de Distritos Históricos de Macau

31/03/2022 475,040.00 FUN

Apoio financeiro para realização duma activi-

dade « FUN».

Total

1,406,405.00
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 $1,847.00

20/2020

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 8 de Abril de 
2022.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 1 847,00)

Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º da Lei n.º 20/2020 (Regi-
me de qualificação e exercício da profissão de contabilista), é 
publicada a lista dos novos registos, registos suspensos, sus-
pensões levantadas e registos cancelados dos contabilistas que 
podem prestar serviços de contabilidade, fiscalidade e outros 
serviços relacionados, no 1.º trimestre de 2022:

准照編號

Número da 

licença

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

P0246

CHAN CHEOK 

MAN

815 19

Avenida da Praia Grande No.815 Centro Comer-

cial Talento, 19 Andar Macau

Licença emitida em 19 de Janeiro de 2022

P0303

KOU MEI

36 2

Av. Cons. Ferreira de Alm., No.36B, 2 andar Licença emitida em 11 de Fevereiro de 

2022

P0382

TAM LAI 

SEONG

87 4 6 J

RUA DE ALEGRE NO.87, EDF. HONG LOK 

SAN CHUEN, BL.4, 6 ANDAR J

Licença emitida em 17 de Março de 2022

P0434

LAM JENNIE 

MARIA

Av. Sidonio Pais 71, The Phoenix Terrace 14-B, 

Macau Licença cancelada em 17 de Janeiro de 

2022

P0889

NG MOU 

HAN

619 11 D

AV EN I DA DA PR A I A GR A N DE NO.619, 

EDF. COMERCIAL SI TOI D11, MACAU

Licença emitida em 17 de Março de 2022

登錄編號

Registo n.º

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

T0246

CHAN 

CHEOK MAN

815 19

Avenida da Praia Grande No.815 Centro Comer-

cial Talento, 19 Andar Macau

Registo cancelado em 19 de Janeiro de 

2022

T0256

SOU WUN 

IONG

氹 13 G

Registo cancelado em 1 de Janeiro de 2022

T0303

KOU MEI

36 2

Av. Cons. Ferreira de Alm., No.36B, 2 andar Registo cancelado em 11 de Fevereiro de 

2022

T0351 PEREIRA 

VITOR 

MANUEL

ESTRADA DE ADOLFO LOUREIRO No.4-

6, 9º ANDAR - F, EDF. IBERÁSIA, MACAU Registo cancelado em 1 de Janeiro de 2022
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 $2,322.00

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

通 告

1

 

 

Comissão Profissional dos Contabilistas, aos 8 de Abril de 
2022.

O Presidente da CPC, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 2 322,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Aviso

Por despacho do Senhor Secretário para a Segurança, de 4 
de Abril de 2022, foi autorizada a alteração da composição da 
Junta de Recrutamento e do Júri do concurso de admissão ao 
31.º Curso de Formação de Instruendos das Forças de Seguran-
ça de Macau, publicada no Boletim Oficial da RAEM n.º 52, II 
Série, de 29 de Dezembro de 2021, que passa a ser a seguinte:

(1) A Junta de Recrutamento é composta por:

Efectivos

Presidente: Cheang Seng Lon, subintendente do CPSP

Vogais: Dr. Fok Weng Kuong

Dr. Tam Kwong Ho

Dra. Ma Wai Kuan

Secretário: Chan Sio Hoi, chefe do CPSP 

Suplentes

Presidente: Lei Ieng Long, comissário do CPSP

登錄編號

Registo n.º

姓名

Nome

職業住所

Domicílio profissional

備註

Nota

T0382

TAM LAI 

SEONG

87 6 J

Registo cancelado em 17 de Março de 2022

T0426

KOU KUN 

KAO

氹 537 31 13 H

NO.537, RUA DA SENG TOU, EDF. NOVA 

TAIPA GARDENS, BLOCO 31, 13 ANDAR-

-H, TAIPA

Registo cancelado em 13 de Janeiro de 

2022, com efeito retroactivo em 15 de De-

zembro de 2021

T0889

NG MOU HAN

13 A

Registo cancelado em 17 de Março de 2022

T1021

LAM NGA 

CHENG

12 X

Novo registo efectuado em 11 de Fevereiro 

de 2022
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2

 

 

 

 $2,765.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

10/2017

18/2018

UM-A100-M21-0822H-06

Vogais: Dr. Pintos dos Santos, Ernesto

Dra. Wong Sio Lam

Dra. Cheong Cheng I

Secretário: Vong Kam Wa, subchefe do CPSP

(2) O Júri é composto por:

Efectivos

Presidente: Lao Ka Weng, subintendente do CPSP

Vogais: Leong Chi Wai, comissário do CPSP

Wong Io Lon, comissário do CPSP

Secretária: Chong Kuai Lam, chefe do CPSP

Suplentes

Presidente: Lei Wa Seong, comissária do CPSP

Vogais: Choi Sio Wa, subcomissária do CPSP

Cheong Im Sim, subcomissária do CPSP

Secretário: Hoi Peng Wai, subchefe do CPSP

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 7 de Abril de 2022.

A Directora dos Serviços, Kok Fong Mei, superintendente-
-geral alfandegária.

(Custo desta publicação $ 2 765,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 7 de Abril de 2022, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em História

Denominação da instituição de ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Letras

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-A100-M21-0822H-06
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Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 
36.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de 
Macau, na sua 1.ª sessão, realizada no dia 20 de Outubro de 
2021, deliberou alterar a designação, a organização científico-
-pedagógica e o plano de estudos do curso de mestrado em 
Letras (História), na Faculdade de Letras da Universidade 
de Macau, publicados no aviso da Universidade de Macau no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 28, II Série, de 12 de Julho de 2017, e no aviso do registo do 
curso da Direcção dos Serviços do Ensino Superior no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 33, II 
Série, de 14 de Agosto de 2019.

— O curso de mestrado em Letras (História), acima referido, 
passa a designar-se curso de mestrado em História.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso constam dos Anexos I e II ao presente avi-
so e dele fazem parte integrante.

— A nova organização científico-pedagógica e o novo plano 
de estudos aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 7 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do 
curso de mestrado em História

1. Designação do grau académico atribuído pelo curso: Mes-
trado

2. Ramo de conhecimento: Letras

3. Especialidade: História

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Chinês/Inglês

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior).

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30.

2) A obtenção do grau de Mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, discussão pública e aprovação de uma dis-
sertação escrita original.

14/2006

内

2023/2024

 

––––––––––

附件一

哲學碩士學位（歷史學）課程

學術與教學編排

/

10/2017

 

30
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ANEXO II

Plano de estudos do curso de 
mestrado em História

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Teoria e Prática de Histó-
ria, Nível Avançado Obrigatória 45 3

Seminário de Leitura de 
História, Nível Avançado » 45 3

Seminário de Elaboração 
de Textos de História, Nível 
Avançado » 45 3

Dissertação » — 12

Os estudantes devem escolher três unidades curriculares/ 
/disciplinas optativas* para obterem 9 unidades de créditos:

Escultura e Pintura Budistas Optativa 45 3

Período Final da Dinastia 
Qing da China » 45 3

Direito e Sociedade da 
China Antiga » 45 3

Arte Budista: Teoria e 
História » 45 3

Interacção e Intercâm-
bios entre o Oriente e o 
Ocidente » 45 3

Historiografia do Sudeste 
Asiático » 45 3

Estudos sobre o Imperia-
lismo I » 45 3

Estudos sobre o Imperia-
lismo II » 45 3

Tópicos Especiais da His-
tória I » 45 3

Tópicos Especiais da His-
tória II » 45 3

Abordagens à História 
Global » 45 3

História do Sistema Polí-
tico Chinês Moderno » 45 3

Introdução ao Estudo 
da História Moderna da 
China » 45 3

Perspectivas na História 
de Macau » 45 3

Estudos Independentes 
em História » 45 3

Número total de unidades de crédito 30

附件二

哲學碩士學位（歷史學）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 12

學生須修讀三門選修學科單元/科目*，以取得9學分：

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

I " 45 3

II " 45 3

I " 45 3

II " 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

總學分 30
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* 

/

6

 $6,264.00

衛 生 局

公 告

A02/TDT/AUD/2022

18/2020 7/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,496.00

藥 物 監 督 管 理 局

通 告

28/ISAF/2022

35/2021

46/2021

* Sujeito a aprovação do órgão competente da Faculdade de 
Letras, os estudantes podem optar por frequentar as unidades 
curriculares/disciplinas optativas (no máximo de seis unidades 
de crédito) de outros cursos de mestrado (áreas de Filosofia, Li-
teratura ou História) ministrados pela Universidade de Macau.

(Custo desta publicação $ 6 264,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncio

(Ref. do Concurso n.º A02/TDT/AUD/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos nas Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei n.º 18/2020, 
e Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021, e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de dois lugares de 
técnico de diagnóstico e terapêutica de 1.ª classe, 1.º escalão, 
área funcional de registografia — audiometria, da carreira de 
técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 12 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 496,00)

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA

Avisos

Despacho n.º 28/ISAF/2022

Ao abrigo do disposto na alínea 8) do artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcio-
namento do Instituto para a Supervisão e Administração 



8306    16   2022  4  20 

Farmacêutica), e no n.º 4 do artigo 58.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o presidente 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
determina:

1. São aprovadas as «Exigências técnicas para o pedido de 
realização de ensaios clínicos», constantes do anexo ao presen-
te despacho e que dele faz parte integrante.

2. As dúvidas decorrentes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

––––––––––

ANEXO

(a que se refere o n.º 1 )

Exigências técnicas para o pedido de realização de ensaios 
clínicos

1. Os ensaios clínicos de fases I, II e III dos novos medica-
mentos melhorados ou medicamentos inovadores de medica-
mentos tradicionais chineses a serem realizados na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau são regulados pelas presentes 
exigências técnicas.

2. Procedimento de autorização para a realização de ensaios 
clínicos:

2.1 Requerente de realização de ensaios clínicos

2.1.1 No caso de ser pessoa singular, esta deve apresentar a 
cópia do documento de identificação e do comprovativo da re-
sidência; 

2.1.2 No caso de ser pessoa colectiva, esta deve apresentar 
certidão de registo comercial emitida pela Conservatória dos 
Registo Comercial e de Bens Móveis.

2.2 Antes de apresentar o pedido de realização de ensaios 
clínicos de medicamentos tradicionais chineses, o requerente 
pode pedir uma consulta pré-procedimental junto do Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica.

2.3 Apresentação das informações que atendem aos requi-
sitos para efeitos de pedido, incluindo formulário próprio do 
pedido de realização de ensaios clínicos, devidamente preen-
chido, dados do requerente, contexto da investigação, proposta 
do ensaio clínico, manual do investigador, modelo do termo 
de consentimento informado, plano de análise estatística e a 
composição da comissão de ética, entre outros, nos termos do 
disposto na Lei n.º 11/2021 (Lei da actividade farmacêutica no 
âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de medica-

 

––––––––––

附件

（第一款所指者）

臨床試驗申請的技術要求

1. 

I II III

2. 

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

2.2 

2.3 11/2021

46/2021
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

3. 

3.1 

ICH GCP

GCP

3.2 

3.3 

mentos tradicionais chineses), no Regulamento Administrativo 
n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade farmacêu-
tica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de 
medicamentos tradicionais chineses) e nas presentes exigências 
técnicas.

2.4 Apresentação da declaração de que o medicamento 
tradicional chinês experimental preparado pela fábrica de 
medicamentos tradicionais chineses satisfaz as boas práticas 
de fabrico de medicamentos tradicionais chineses, e das infor-
mações técnicas preliminares sobre os medicamentos tradi-
cionais chineses experimentais de acordo com as disposições 
das «Exigências técnicas para o processo de registo de medica-
mentos tradicionais chineses», incluindo os documentos gerais, 
informações sobre estudos farmacêuticos, e informações sobre 
estudos farmacológicos e toxicológicos.

2.5 Apresentação das amostras da embalagem, rotulagem e 
eventual folheto informativo do medicamento tradicional chi-
nês experimental, entre as quais, a embalagem e a rotulagem 
devem constar, pelo menos, da denominação ou código de re-
gisto, número do lote de fabrico e prazo de validade do medi-
camento em causa.

2.6 Se o ensaio clínico for realizado apenas na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, o requerente deve apresentar 
uma declaração que lhe comprove ter direito a realizá-los; se 
forem ensaios clínicos multicêntricos realizados na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau, o requerente deve apresentar 
o certificado de autorização para realização de ensaios clínicos 
emitido pelas autoridades competentes do país ou região em 
que os mesmos estão a realizar. 

2.7 O pedido de realização de ensaios clínicos de medica-
mentos tradicionais chineses é sujeito à apreciação da Comis-
são de Ética para as Ciência da Vida, e os ensaios clínicos per-
tinentes só podem ser realizados, após a obtenção da autoriza-
ção de realização de ensaios clínicos concedida pelo Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica.

3. Instituições do ensaio clínico:

3.1 As investigações clínicas devem obedecer às recomenda-
ções do Conselho Internacional para Harmonização de Requi-
sitos Técnicos para o Registo de Produtos Farmacêuticos para 
Uso Humano (ICH), e desenvolvidas em instituições que cum-
pram as «Boas Práticas Clínicas (GCP)», devendo, também, 
respeitar as normas das GCP.

3.2 As instituições do ensaio clínico de medicamento devem, 
por si própria ou por terceiros, avaliar a sua instituição quanto 
ao nível técnico-profissional, condições e características das 
instalações, bem como notificar ao Instituto para a Supervisão 
e Administração Farmacêutica, depois de ter uma avaliação 
que reúna os requisitos; no caso de as instituições do ensaio 
clínico ser reconhecidas pelas autoridades competentes de 
qualquer país ou região, podendo as instituições apresentar os 
certificados de reconhecimento pertinentes.

3.3 As instituições do ensaio clínico devem dispor de insta-
lações e equipamentos, número de investigadores em medicina 
tradicional chinesa, número de camas e número de sujeitos 
do ensaio correspondentes à proposta do ensaio clínico, bem 
como regime de gestão de ensaios clínicos.
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3.4 

3.5 8/2005

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.5.1 

5.5.2 

5.5.3 

3.4 As instituições do ensaio clínico devem constituir Comis-
são de Ética independente para avaliar e analisar se a proposta 
do ensaio clínico está em conformidade com os princípios éti-
cos, a fim de garantir a segurança, a saúde e os direitos e inte-
resses dos sujeitos do ensaio. 

3.5 As instituições do ensaio clínico devem cumprir as dispo-
sições da Lei n.º 8/2005 (Lei da proteção de dados pessoais).

4. Composição e funcionamento da Comissão de Ética

4.1 Devem ser descritas as informações detalhadas dos mem-
bros da Comissão de Ética e garantir que os mesmos sejam 
qualificados para apreciação ética.

4.2 A Comissão de Ética deve desempenhar as suas funções 
de acordo com o seu regime e os seus procedimentos de opera-
ção, devendo tais apreciações estar registadas por escrito com 
a data de reunião e os assuntos discutidos. 

4.3 A Comissão de Ética pode, de acordo com as suas ne-
cessidades, convidar especialistas que não sejam membros da 
Comissão para participarem nas apreciações, mas sem direito 
a voto.

4.4 A Comissão de Ética deve definir, por si própria, as nor-
mas de registo para a apreciação ética, incluindo registo por 
escrito de apreciação ética, informações dos membros, docu-
mentos apresentados, actas das reuniões e correspondência 
relevante.

5. Termo de consentimento informado

5.1 Deve ser utilizada a versão mais actualizada do termo de 
consentimento aprovado pela Comissão de Ética e de outras 
informações fornecidas aos sujeitos do ensaio. Os sujeitos do 
ensaio devem assinar novamente o termo de consentimento 
informado, quando for necessário.

5.2 As informações fornecidas aos sujeitos do ensaio por 
meio verbal ou por escrito, tal como o termo de consentimento 
informado, devem adoptar uma linguagem e uma forma de ex-
pressão fácil de compreender no sentido de facilitar a compre-
ensão dos sujeitos, dos seus tutores ou das testemunhas. 

5.3 Devem ser concedido um tempo suficiente e oportunida-
des aos sujeitos do ensaio ou aos seus tutores para se inteira-
rem dos pormenores dos ensaios clínicos, e responder-lhes de-
talhadamente às questões relativas aos ensaios clínicos, antes 
de assinatura do termo de consentimento informado.

5.4 Os sujeitos do ensaio ou os seus tutores, bem como os 
investigadores que executam o termo de consentimento infor-
mado, devem assinar, respectivamente, no termo de consenti-
mento informado com a data do dia, se não for assinado pelo 
próprio sujeito, devem indicar a relação com o mesmo.

5.5 O termo de consentimento informado e outras informa-
ções fornecidas aos sujeitos do ensaio devem incluir, mas não 
se limitam a:

5.5.1 Visão geral dos ensaios clínicos;

5.5.2 Objectivo dos ensaios;

5.5.3 Tratamento dos ensaios e possibilidade de serem distri-
buídos aleatoriamente para outros grupos;
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5.5.4 

5.5.5 

5.5.6 

5.5.7 

5.5.8 

5.5.9 

5.5.10 

5.5.11 

5.5.12 

5.5.13 

5.5.14 

5.5.15 

5.5.16 

6. 

6.1 

6.2 説

5.5.4 Etapas dos ensaios clínicos a serem seguidas pelos su-
jeitos do ensaio, incluindo operações médicas traumáticas; 

5.5.5 Deveres dos sujeitos do ensaio;

5.5.6 Conteúdo de carácter experimental envolvido nos en-
saios clínicos;

5.5.7 Riscos ou inconvenientes que possam implicar impactos 
para os sujeitos do ensaio, nomeadamente os possíveis riscos 
que afectem o embrião, feto ou bebé amamentado;

5.5.8 Benefícios previstos nos ensaios clínicos e a possibilida-
de de não obter nenhum benefício;

5.5.9 Outros medicamentos e métodos de tratamentos alter-
nativos, bem como os seus potenciais benefícios e riscos;

5.5.10 Indemnização e tratamento, em caso de ocorrência de 
dano relacionado com os ensaios clínicos;

5.5.11 Eventual compensação aos sujeitos nos ensaios clíni-
cos;

5.5.12 A participação nos ensaios clínicos tem natureza vo-
luntária, os sujeitos do ensaio podem recusar a participação ou 
ter direito de se retirarem dos ensaios, em qualquer momento 
dos ensaios sem discriminação nem retaliação, e os seus cuida-
dos de saúde, direitos e interesses serão mantidos inalterados;

5.5.13 Os registos de identidade dos sujeitos do ensaio são 
considerados confidenciais, não podendo ser utilizados publi-
camente. No caso de os resultados dos ensaios serem publica-
dos, as respectivas informações continuarão a ser mantidas em 
sigilo;

5.5.14 Eventuais situações e motivos que possam cessar a 
participação dos sujeitos nos ensaios clínicos;

5.5.15 Duração prevista da participação dos sujeitos nos en-
saios;

5.5.16 Número previsto de sujeitos nos ensaios.

6. Manual do investigador

6.1 O manual do investigador é uma compilação de informa-
ções farmacêuticas, não clínicas e clínicas dos medicamentos 
tradicionais chineses experimentais, cujo conteúdo abrangendo 
informações farmacêuticas, toxicológicas, farmacológicas e clí-
nicas dos medicamentos tradicionais chineses experimentais.

No manual do investigador de medicamentos tradicionais 
chineses devem constar da base teórica dos componentes da 
fórmula, informações apuradas, compatibilidade medicamen-
tosa, funções terapêuticas, indicações terapêuticas, expe-
riências existentes no uso humano, origem básica e origem do 
fabrico dos ingredientes medicinais chineses, entre outros.

6.2 O manual do investigador visa facilitar os investigadores 
e outros indivíduos envolvidos nos ensaios clínicos a melhor 
compreender e cumprir a proposta do ensaio clínico, apoian-
do os investigadores a compreenderem os factores essenciais 
contidos na proposta do ensaio clínico, incluindo a dosagem de 
administração, frequência de administração, intervalo de ad-
ministração, e via de administração nos ensaios clínicos, bem 
como a observação e monitorização dos indicadores de eficácia 
terapêutica primária e secundária e da segurança.
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6.3 

6.3.1 

6.3.2 

6.3.3 

6.3.4 

6.3.5 

6.3.6 

6.3 O manual do investigador deve conter:

6.3.1 Índice geral: descrição da confidencialidade, páginas 
para assinatura, índice, síntese, prefácio, estudos farmacêuticos 
de medicamentos tradicionais chineses experimentais, estudos 
não clínicos (farmacologia não clínica, farmacocinética em 
animais e toxicologia), efeitos em seres humanos (farmacoci-
nética em seres humanos, segurança e eficácia, situações após 
comercialização), resumo dos dados e guia para os investigado-
res, observações e informações de referência (documentação e 
relatórios publicados).

6.3.2 Síntese: destacar as informações significativas sobre 
farmacêutica, farmacologia, toxicologia, farmacocinética e 
clínica no processo de desenvolvimento dos medicamentos tra-
dicionais chineses experimentais.

6.3.3 Prefácio: especificar concisamente a denominação dos 
medicamentos tradicionais chineses experimentais; as subs-
tâncias dos ingredientes da medicina tradicional chinesa, com-
patibilidade medicamentosa, funções terapêuticas, indicações 
terapêuticas dos medicamentos tradicionais chineses experi-
mentais, e o seu estatuto previsto (por exemplo, vantagens) em 
comparação com o mesmo tipo dos medicamentos tradicionais 
chineses; a fundamentação da realização dos ensaios clínicos 
dos medicamentos tradicionais chineses experimentais; os 
medicamentos tradicionais chineses experimentais que se pre-
tendem destinados a prevenção, diagnóstico e tratamento das 
doenças. No prefácio, deve ser indicado o método geral para 
avaliar os medicamentos tradicionais chineses experimentais.

6.3.4 No manual do investigador, devem ser descritas clara-
mente as substâncias medicinais chinesas e as compatibilidades 
medicamentosas dos medicamentos tradicionais chineses ex-
perimentais, descrevendo sinteticamente as suas características 
físicas, químicas e farmacêuticas, e indicando os métodos de 
conservação e do uso dos medicamentos relevantes. No caso de 
as informações dos preparados dos medicamentos tradicionais 
chineses experimentais afectarem os ensaios clínicos, devem 
ser indicados as substâncias dos excipientes e os fundamentos 
da fórmula, a fim de assegurar que as medidas de segurança 
sejam tomadas, durante os ensaios clínicos.

6.3.5 Descrição dos estudos não clínicos: descrever breve-
mente os resultados encontrados nos estudos farmacológicos, 
toxicológicos e farmacocinéticos dos medicamentos tradicio-
nais chineses experimentais.

6.3.6 O manual do investigador deve conter informações so-
bre investigações não clínicas: géneros e espécies dos animais 
usados nos ensaios, número e sexo de cada grupo de animais, 
unidade de dosagem de administração, intervalo de adminis-
tração, via de administração, duração de administração, infor-
mações de distribuição sistemática, bem como prazo do acom-
panhamento após exposição dos resultados. Os resultados das 
investigações devem abranger as características e a frequência 
dos efeitos farmacológicos e efeitos tóxicos dos medicamentos 
experimentais; a gravidade ou a intensidade dos efeitos farma-
cológicos e efeitos tóxicos; o tempo de produção de efeitos; a 
reversibilidade da eficácia dos medicamentos; a duração da ac-
ção e a dose-resposta dos medicamentos. Devem ser discutidos 
os resultados mais relevantes nas investigações não clínicas, 
tais como as questões relativas a dose-resposta, as possíveis 
correlações com o corpo humano e as possíveis investigações 
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6.3.7 

6.3.8 

6.3.9 

6.3.10 

6.3.11 

6.3.12 

説

6.3.13 

realizadas em seres humanos. Se os resultados da dose efectiva 
e da dose não tóxica aplicadas no mesmo género de animais, 
estes podem ser comparados, cujos resultados poderão ser uti-
lizados para a discussão do índice terapêutico, e explicar a cor-
relação entre os resultados e a dosagem que pretende aplicar 
em seres humanos.

6.3.7 Descrição dos estudos toxicológicos: resumo dos efeitos 
toxicológicos detectados nos respectivos estudos em diferentes 
géneros e espécies de animais, devendo incluir a administração 
por dose única, a administração por dose repetida, a carcino-
genicidade, estudo sobre a toxicologia especial (como irritação 
e alergia), a toxicidade sobre a função reprodutora, a genotoxi-
cidade (como mutagenicidade), entre outros.

6.3.8 Acção no corpo humano: as acções conhecidas dos 
medicamentos tradicionais chineses experimentais no corpo 
humano devem ser plenamente avaliadas, incluindo as in-
formações sobre farmacocinética, farmacodinâmica, dose-
-resposta, segurança, eficácia e outros campos farmacológicos. 
Na medida possível, devem ser fornecidos resumos de todos os 
ensaios clínicos concluídos dos medicamentos experimentais, 
bem como situações do uso dos medicamentos experimentais 
fora dos ensaios clínicos, tal como a experiência durante a sua 
comercialização.

6.3.9 Síntese das informações farmacocinéticas no corpo hu-
mano dos medicamentos tradicionais chineses experimentais, 
incluindo farmacocinética (absorção e metabolismo, ligação a 
proteínas plasmáticas, distribuição e excreção); biodisponibi-
lidade da forma farmacêutica de referência dos medicamentos 
tradicionais chineses experimentais (como biodisponibilidade 
absoluta e relativa); subgrupos (como sexo, idade e função dos 
órgãos prejudicada); interacções (interacções medicamentosas 
e interacções entre medicamentos e alimentos); outras infor-
mações farmacocinéticas (como os resultados obtidos nos en-
saios clínicos concluídos em grupos).

6.3.10 Segurança e eficácia dos medicamentos tradicionais 
chineses experimentais: devem ser apresentadas e avaliadas as 
informações sobre a segurança, estudos farmacodinâmicos, 
eficácia e dose-resposta dos medicamentos tradicionais chine-
ses experimentais (incluindo metabólitos), obtidas dos ensaios 
em seres humanos anteriores.

6.3.11 Situações após comercialização: indicar os principais 
países e regiões que tenham comercializados e autorizados os 
medicamentos tradicionais chineses experimentais, descrever 
as informações cruciais (como prescrição, dosagem, via de ad-
ministração e reacções adversas medicamentosas) obtidas no 
uso dos mesmos após comercialização, bem como especificar 
os principais países ou regiões onde a sua comercialização não 
for autorizada ou retirada.

6.3.12 Resumo dos dados e guia para os investigadores: de-
vem ser analisadas e avaliadas plenamente as informações não 
clínicas e clínicas, especificando os diferentes aspectos dos me-
dicamentos tradicionais chineses experimentais, e as reacções 
adversas dos medicamentos tradicionais chineses ou dos outros 
problemas nos ensaios clínicos ambos previstos pelos investiga-
dores.

6.3.13 O manual do investigador deve permitir aos investi-
gadores uma compreensão clara dos riscos e reacções adversas 
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que podem eventualmente ocorrer nos ensaios clínicos, bem 
como dos possíveis testes especiais, plano de observação e me-
didas de precaução que possam ser necessários.

7.  Informações sobre o contexto de estudos

7.1 Denominação e apresentação dos medicamentos tradicio-
nais chineses experimentais;

7.2 Descobertas relacionadas com os ensaios clínicos e que 
tenham potencial relevância clínica nos ensaios clínicos e não 
clínicos dos medicamentos tradicionais chineses experimen-
tais;

7.3 Descrição da via de administração, dosagem de adminis-
tração, método de administração e duração de tratamento dos 
medicamentos tradicionais chineses experimentais;

7.4 Grupo-alvo dos ensaios clínicos;

7.5 Informações sobre o contexto de estudos, documentos de 
referência e fontes de dados relacionados com os ensaios clíni-
cos.

8. Proposta do ensaio clínico

8.1 Informações básicas sobre ensaios clínicos

8.1.1 Título, número, número da versão e data da proposta 
do ensaio clínico;

8.1.2 Nome e endereço do requerente;

8.1.3 Nome, cargo, endereço de trabalho e número de telefo-
ne dos especialistas médicos do requerente;

8.1.4 Nome, designação funcional, cargo dos investigadores, 
endereço e número de telefone da instituição do ensaio clínico; 

8.1.5 Designação, endereço e número de telefone das entida-
des e dos serviços públicos envolvidos nos ensaios clínicos.

8.2 Objectivo de ensaios da proposta do ensaio clínico;

8.3 Concepção dos ensaios clínicos

8.3.1 Especificação dos parâmetros de avaliação final primá-
rios e secundários dos ensaios clínicos;

8.3.2 Justificação da selecção do grupo de controlo e descri-
ções da concepção dos ensaios clínicos (por exemplo, ensaio 
clínico em dupla ocultação, controlo por placebo, concepção 
do grupo paralelo), e representação em fluxograma da concep-
ção, procedimentos e diferentes fases dos estudos;

8.3.3 Medidas tomadas para reduzir ou controlar o desvio, 
incluindo metodologias e processos de aleatorização e de ocul-
tação. A adoptação dos ensaios em ocultação simples ou aber-
tos requer justificação e medidas para controlar o desvio;

8.3.4 Métodos de tratamento, dosagem e proposta de admi-
nistração dos medicamentos experimentais;

8.3.5 Duração prevista e arranjo concreto para a participa-
ção dos sujeitos nos ensaios clínicos, incluindo visita de acom-
panhamento;

8.3.6 «Critérios para a suspensão dos ensaios clínicos» e 
«Critérios para a cessão dos ensaios clínicos» para os sujeitos 
do ensaio, ensaios clínicos em parte e todos os ensaios clínicos;

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

8. 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

8.1.4 

8.1.5 

8.2 

8.3 

8.3.1 

8.3.2 

8.3.3 

8.3.4 

8.3.5 

8.3.6 
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8.3.7 

8.3.8 

8.3.9 

9. 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

9.5 

9.6 

10. 

10.1 

I II III

10.2 

10.3 I I

8.3.7 Processo de gestão dos medicamentos experimentais;

8.3.8 Procedimento de arquivo de ocultação e de quebra de 
código/ocultação;

8.3.9 Especificar quais os dados dos ensaios que podem ser 
registados directamente na tabela de relatórios dos casos como 
registos originais.

9. Plano de análise estatística

9.1 Determinação do número das amostras dos sujeitos do 
ensaio e justificação das razões com base nos ensaios das fases 
anteriores ou na documentação;

9.2 Nível de significância, com justificação dos factores pon-
derados, quando haja ajustamento;

9.3 Descrição das hipóteses estatísticas dos principais indica-
dores de avaliação, incluindo hipótese nula e hipótese alterna-
tiva, especificações concisas dos métodos estatísticos concretos 
e os softwares de análise estatística adoptados. Caso haja ne-
cessidade de realização análise intercalar, devem justificar os 
motivos, o tempo de análise e os procedimentos de operação;

9.4 Métodos de tratamento para dados perdidos, dados não 
utilizados e dados ilógicos;

9.5 Especificação do procedimento de alteração para o des-
vio do plano de análise estatística original;

9.6 Definir claramente o conjunto de dados dos sujeito do 
ensaio para análise estatística, incluindo todos os sujeitos que 
participaram nos ensaios clínicos aleatórios, todos os sujeitos 
que tomaram os medicamentos tradicionais chineses experi-
mentais, todos os sujeitos elegíveis e os sujeitos que integraram 
na avaliação de resultados dos ensaios clínicos.

10. Exigências técnicas para cada fase de ensaios clínicos 
(aplicam-se aos novos medicamentos melhorados ou medica-
mentos inovadores que pretendem ser registados na Região 
Administrativa Especial de Macau):

10.1 Realização de ensaio clínico aleatorizado controlado 
dos medicamentos envolvidos nos ensaios clínicos que te-
nham amostras suficientes, antes do pedido de registo dos 
medicamentos inovadores. Para os medicamentos inovadores, 
como preparados de um único ingrediente ou medicamentos 
compostos dos medicamentos tradicionais chineses derivados 
através da selecção da investigação farmacológica moderna, 
o requerente deve apresentar informações suficientes para 
especificar a cientificidade e a racionalidade da prescrição dos 
novos medicamentos dos medicamentos tradicionais chineses, 
e realizar ensaios clínicos das fases I, II e III.

10.2 Antes de apresentar o pedido de realização de ensaios 
clínicos dos medicamentos tradicionais chineses, é necessário 
concluir os trabalhos preliminares de estudo farmacêutico, no 
intuito de fornecer substâncias medicinais básicas e estáveis 
para ensaios clínicos exploratórios e controlar melhor a segu-
rança relacionada com os medicamentos tradicionais chineses. 

10.3 Caso a experiência humana possa contribuir provas de 
estudo sobre exploração de dosagem dos ensaios clínicos, po-
sicionamento clínico, selecção de grupos aplicados, exploração 
de sessão de tratamento dos ensaios clínicos de fase II dos 
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10.5.1 
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novos medicamentos dos medicamentos tradicionais chineses, 
bem como a dosagem pretendida seja suportada pelos resulta-
dos de estudo de toxicidade por dose repetida dos medicamen-
tos, é necessário realizar só os ensaios clínicos da fase III.

10.4 Caso o medicamento inovador seja proveniente da 
Academia Chinesa de Engenharia, de académico (com espe-
cialidade em Clínica) ou de mestre em medicina chinesa da 
Academia Chinesa de Ciência, e possa fornecer informações 
sobre estudos de exploração de dosagem, posicionamento clí-
nico, selecção de grupos aplicados, exploração de sessão de 
tratamento de ensaios clínicos, bem como a dosagem pretendi-
da seja suportada pelos resultados de estudo de toxicidade por 
dose repetida dos medicamentos, é necessário realizar só os 
ensaios clínicos de fase III.

10.5 Caso as condições referidas nos pontos 10.3 e 10.4 forem 
satisfeitas, o requerente deve apresentar, no pedido de realiza-
ção de ensaios clínicos, informações relacionadas com a expe-
riência humana, incluindo, mas não se limitando a:

10.5.1 Documentos comprovativos da aplicação clínica an-
terior dos medicamentos tradicionais chineses experimentais 
declarados;

10.5.2 Síntese da aplicação clínica anterior dos medicamen-
tos tradicionais chineses experimentais declarados, incluindo 
síntese da documentação e conclusões da aplicação clínica an-
terior descrevendo brevemente os seus resultados de eficácia e 
de segurança.

10.5.3 Documentação relativa aos medicamentos tradicionais 
chineses experimentais declarados, incluindo síntese da docu-
mentação histórica e moderna, e análise sobre a relação entre 
a prescrição na documentação e os medicamentos tradicionais 
chineses experimentais declarados.

10.5.4 Resumo sobre a eficácia e a segurança da aplicação 
clínica relacionadas com os medicamentos tradicionais chine-
ses experimentais declarados, incluindo o relatório final sobre 
a experiência em aplicação clínica e os relatórios dos diversos 
ensaios clínicos realizados.

10.5.5 Avaliação da documentação relacionada com os medi-
camentos tradicionais chineses experimentais declarados exis-
tentes e das conclusões das aplicações clínicas anteriores dos 
medicamentos tradicionais chineses experimentais declarados 
para fundamentar a definição do tema.

10.5.6 Textos completos da documentação relevante. A do-
cumentação relacionada estritamente com os medicamentos 
tradicionais chineses experimentais declarados deve ser espe-
cificamente assinalada.

10.6 Com excepção das situações referidas nos pontos 10.3 
e 10.4, os pedidos de registo dos medicamentos tradicionais 
chineses com prescrição que contenha ingredientes medicinais 
chineses tóxicos abrangidos na «Lista de ingredientes medi-
cinais chineses usados na Região Administrativa Especial 
de Macau», ou a porção preparada da medicina tradicional 
chinesa ou extracto de produto usado na medicina tradicional 
chinesa não esteja regulamentado por qualquer país ou região, 
bem como os resultados dos ensaios clínicos sobre segurança 
não clínica manifestem reacções tóxicas óbvias, estes medica-
mentos tradicionais chineses devem primeiro ser submetidos a 
ensaios clínicos das fases I e II.
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10.8.1.1 
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10.7 Definição racional de um comparador dos ensaios clíni-
cos dos medicamentos tradicionais chineses

10.7.1 No mesmo ensaio clínico, pode adoptar um ou mais 
tipos de comparador, de acordo com o objectivo de ensaios clí-
nicos concretos;

10.7.2 A realização de ensaio controlado por placebo deve 
satisfazer o princípio da eticidade. O placebo não pode causar 
nocividade e reacções adversas óbvias em seres humano. Numa 
determinada situação, o placebo podem ser um medicamento 
comercializado. Para a preparação de placebo utilizado nos 
ensaios clínicos devem ser apresentadas as seguintes informa-
ções:

10.7.2.1 Cópia do registo do lote de fabrico de placebo; 

10.7.2.2 Fórmula de placebo, incluindo as origens das subs-
tâncias de composição de fórmula e as suas normas de execu-
ção;

10.7.2.3 Informações sobre estudo comparativo das pro-
priedades e sabores entre o placebo e as amostras de ensaios 
clínicos, especificando a uniformidade de aspecto, tamanho, 
cambiante, peso, sabor e cheiro entre eles.

10.7.3 Para o controlo positivo, devem ser selecionados me-
dicamentos comercializados, que tenham provas suficientes de 
estudos clínicos, e actualmente sejam amplamente utilizados 
a nível clínica, bem como tenham o mesmo posicionamento 
proposto dos medicamentos inovadores e com efeitos terapêu-
ticos eficazes, podendo optar pelos medicamentos tradicionais 
chineses ou medicamentos químicos comercializados como 
comparador.

10.8 Para o medicamento inovador que contém novos subs-
titutos de ingredientes medicinais chineses para substituir os 
ingredientes medicinais chineses tóxicos ou ingredientes medi-
cinais chineses em vias de extinção que não estão incluídos nas 
prescrições de preparado alternativas e normalizadas, constan-
tes nos padrões estabelecidos pelas autoridades competentes 
de qualquer país ou região, caso as substâncias essenciais dos 
novos substitutos de ingredientes medicinais chineses sejam 
basicamente idênticas aos ingredientes substituídos, podendo 
ser dispensada a entrega das informações de estudos farmaco-
dinâmicos, no entanto, devendo apresentar as informações so-
bre estudo de avaliação de segurança não clínica, e os estudos 
clínicos podem ser realizados apenas os ensaios de residência 
da fase I e ensaios clínicos da fase III; caso contrário, é ne-
cessário realizar estudos farmacológicos e toxicológicos, bem 
como ensaios clínicos das fases I, II e III.

10.8.1 Exigências para ensaios clínicos dos novos substitutos 
de ingredientes medicinais chineses

10.8.1.1 Nos ensaios clínicos dos novos substitutos de ingre-
dientes medicinais chineses, deve avaliar as diferenças de efei-
tos terapêuticos entre os substitutos e os substituídos, dando 
prioridade à realização de estudo comparativo clínico com o 
preparado de um único ingrediente comercializado com novos 
ingredientes medicinais chineses;

10.8.1.2 Quando não existe preparado de um único in-
grediente comercializado, podendo optar-se por preparado 
composto comercializado com ingredientes substituídos como 
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ingrediente com acção principal (jun-yao) como comparador, 
utilizando o preparado composto depois da substituição para 
realizar estudo comparativo com o preparado composto origi-
nal;

10.8.1.3 No caso de os requisitos referidos nos pontos 10.8.1.1 
e 10.8.1.2 não serem satisfeitos, pode escolher, pelo menos, dois 
preparados compostos comercializados com ingredientes subs-
tituídos, como comparador, utilizando o preparado composto 
depois da substituição para realizar estudo comparativo com o 
preparado composto original;

10.8.1.4 Caso não existam preparados compostos comerciali-
zados com ingredientes substituídos, pode ser realizado estudo 
comparativo clínico por controlo positivo ou por placebo.

10.9 Para os novos medicamentos melhorados, é necessário 
apresentar uma prova suficiente para justificar a racionalidade 
e a necessidade da alteração da via de administração e as van-
tagens significativas na aplicação clínica; os ensaios clínicos de-
vem avaliar adequadamente com base no impacto da alteração 
da via de administração na absorção, aproveitamento, eficácia 
e segurança dos medicamentos:

10.9.1 Caso as funções e indicações terapêuticas da nova via 
de administração sejam idênticas às da via de administração 
original, devem realizar, pelo menos, os ensaios clínicos da 
fase III, selecionando, de modo geral, a via de administração 
original como comparador:

10.9.1.1 Caso haja alterações significativas da origem básica, 
do artifício de produção (incluindo processamento, extração, 
separação, purificação de porções preparadas, etc.), dos parâ-
metros do artifício, da prescrição de preparados, bem como 
das substâncias básicas medicinais dos ingredientes medicinais 
chineses, ou as alterações da forma farmacêutica cause grande 
impacto à absorção e utilização dos medicamentos, ou a se-
gurança e eficácia dos mesmos possa ser reduzida, devem ser 
apresentadas as respectivas informações dos ensaios clínicos 
das fases II e III. Os ensaios clínicos da fase I devem ser reali-
zados, quando for necessário.

10.9.2 Caso as funções e indicações terapêuticas da nova via 
de administração não sejam idênticas às da via de administra-
ção original, a realização dos ensaios clínicos devem obedecer 
aos requisitos dos medicamentos inovadores.

11. O Instituto para a Supervisão e Administração Farma-
cêutica pode ainda, de acordo com as necessidades concretas, 
solicitar ao requerente a apresentação de outros elementos que 
contribuam para a apreciação e aprovação do pedido no prazo 
fixado. 

12. As informações sobre o processo de pedido para a reali-
zação de ensaios clínicos podem ser apresentadas em formato 
digital. No caso de a entrega, em formato digital, de documen-
tos comprovativos emitidos pelas autoridades competentes 
de qualquer país ou região, o requerente deve apresentar o 
original ou a cópia autenticada dos mesmos antes da obtenção 
da autorização prévia, para efeitos de verificação pelo Instituto 
para a Supervisão e Administração Farmacêutica.

(Custo desta publicação $ 27 835,00)
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Despacho n.º 29/ISAF/2022

Nos termos do disposto na alínea 8) do artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcio-
namento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica) e no n.º 2 do artigo 76.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o presidente 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
determina:

1. São aprovadas as «Exigências técnicas para a alteração das 
informações relativas ao registo de medicamentos tradicionais 
chineses», constantes do anexo ao presente despacho e que 
dele faz parte integrante.

2. As dúvidas decorrentes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

––––––––––

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

Exigências técnicas para a alteração das infor-
mações relativas ao registo de medicamentos 

tradicionais chineses

1. A alteração das informações relativas ao registo de me-
dicamentos tradicionais chineses não deve causar impactos 
adversos na segurança, eficácia e no controlo da qualidade de 
medicamentos tradicionais chineses. O titular do registo deve 
realizar, por iniciativa própria, estudos de pós-comercialização 
de medicamentos tradicionais chineses, concretizando a gestão 
de ciclo de vida completa desses medicamentos. 

2. A alteração das informações relativas ao registo de medi-
camentos tradicionais chineses pode ser classificada como: 

2.1 Alteração sujeita à notificação

Pequenas alterações: referem-se às alterações que não cau-
sam basicamente impactos à segurança, eficácia e controlo da 
qualidade de medicamentos tradicionais chineses, ou apenas 
alterações que dizem respeito às informações de natureza 
administrativa, sendo, no entanto, sujeita à notificação prévia 
ao Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
(adiante designada por ISAF). 

2.2 Alteração sujeita à autorização

2.2.1 Médias alterações: referem-se às alterações que podem 
causar impactos moderados na segurança, eficácia e no con-
trolo da qualidade de medicamentos tradicionais chineses. 

29/ISAF/2022

35/2021

46/2021

 

––––––––––

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.2.1 
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No momento do pedido, é necessário apresentar informações 
científicas ou técnicas para efeitos de apreciação e aprovação, e, 
as alterações só podem ser efectuadas mediante autorização do 
ISAF. 

2.2.2 Grandes alterações: referem-se às alterações que po-
dem causar impactos significativos na segurança, eficácia e no 
controlo da qualidade de medicamentos tradicionais chineses. 
No momento do pedido, é necessário apresentar informações 
científicas ou técnicas para efeitos de apreciação e aprovação, e, 
as alterações só podem ser efectuadas mediante autorização do 
ISAF. 

3. Disposições reguladoras do pedido de alteração das in-
formações relativas ao registo de medicamentos tradicionais 
chineses

3.1 O titular do registo necessita de preencher e submeter o 
formulário próprio para o pedido de alteração das informações 
relativas ao registo de medicamentos tradicionais chineses, 
juntando, para o efeito, as respectivas informações técnicas.

3.2 Cada tipo de alteração das informações relativas ao registo 
de medicamentos tradicionais chineses é efectuada de acordo 
com os pressupostos específicos constantes dos apêndices I, II 
e III à presente instrução técnica, do qual fazem parte inte-
grante. 

3.3 No caso de alteração das informações relativas ao registo 
de medicamentos tradicionais chineses importados, o titular do 
registo deve apresentar o original do documento comprovativo 
ou cópia autenticada de alterações de mesma natureza, emitido 
pelas autoridades competentes do país ou região de origem, 
ou do país ou região de procedência. Contudo, as decisões das 
autoridades competentes de outros países ou regiões não são 
vinculativas para a tomada de decisões por parte do ISAF.

3.4 Sempre que uma alteração das informações relativas 
ao registo de medicamentos tradicionais chineses conduzir 
necessariamente a alteração de outras informações relativas 
ao registo, o titular do registo pode juntar todas as alterações 
ao mesmo pedido, pagando apenas uma taxa pela alteração 
das informações relativas ao registo. Caso contrário, o ISAF 
tem direito de exigir aos titulares do registo que procedam, de 
forma adequada, à separação dos pedidos com alterações não 
conexas em outros pedidos particulares. 

3.5 Consoante as informações apresentadas pelo titular do 
registo, o ISAF pode proceder à reclassificação de tipo de 
alterações ao registo dos diversos medicamentos tradicionais 
chineses, devendo a decisão de reclassificação ser notificada 
ao titular do registo. Entretando, o titular do registo deve sub-
meter o pedido e as informações necessárias, de acordo com a 
decisão do ISAF.

3.6 Tratando-se de alteração sujeita à autorização (incluindo 
as médias e grandes alterações), o titular do registo deve, no 
momento do pedido, prometer alterar a data de implementação 
que foi determinada após aprovação, não podendo, em prin-
cípio e no máximo, exceder 6 meses a contar da data da sua 
aprovação, prevalecendo a data de implementação da alteração 
das informações relativas ao registo de medicamentos tradicio-
nais chineses, aprovada pelo ISAF.
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4. Instrução do processo de alteração das informações relati-
vas ao registo de medicamentos tradicionais chineses 

4.1 As instruções técnicas constantes das «Exigências técni-
cas para o processo de registo de medicamentos tradicionais 
chineses» são aplicáveis à alteração das informações relativas 
ao registo de medicamentos tradicionais chineses. O titular do 
registo deve apresentar documentos gerais correspondentes, 
informação sobre estudos farmacêuticos, informação sobre 
estudos farmacológicos e toxicológicos e informação sobre es-
tudos clínicos, consoante as informações que pretende alterar.

4.2 O ISAF pode ainda, de acordo com as necessidades 
concretas, solicitar a apresentação de outros elementos que 
contribuam para a apreciação e aprovação do pedido no prazo 
fixado.

4.3 O processo de alteração das informações relativas 
ao registo de medicamentos tradicionais chineses pode ser 
apresentado em formato digital. Caso apresente documentos 
comprovativos, emitidos pelas autoridades competentes de 
qualquer país ou região, em formato digital, o titular do registo 
deve apresentar o original ou a cópia autenticada dos mesmos 
antes da aprovação da alteração das informações relativas ao 
registo de medicamentos tradicionais chineses, ou antes da im-
plementação das devidas alterações na Região Administrativa 
Especial de Macau, para efeitos de validação pelo ISAF. 

5. Tempo necessário para a apreciação e aprovação do pedi-
do de alteração das informações relativas ao registo de medica-
mentos tradicionais chineses 

5.1 Pequenas alterações — O titular do registo necessita de 
comunicar o facto ao ISAF e apresentar todos os documentos 
exigidos, no prazo de 30 dias anteriores à implementação das 
devidas alterações na Região Administrativa Especial de Macau.

5.2 Médias alterações — O ISAF deve tomar decisão no 
prazo de 90 dias após a submissão, pelo titular do registo, do 
pedido de alteração das informações relativas ao registo de 
medicamentos tradicionais chineses, bem como das informa-
ções completas e necessárias.

5.3 Grandes alterações — O ISAF deve tomar decisão no 
prazo de 240 dias após a submissão, pelo titular do registo, do 
pedido de alteração das informações relativas ao registo de 
medicamentos tradicionais chineses, bem como das informa-
ções completas e necessárias. 

Apêndice I — Situações que correspondem a 
pequenas alterações

Incluem, mas não se limitam, às seguintes situações:

1. Alteração das informações administrativas de medicamen-
tos tradicionais chineses

1.1 Quando se tratar de alteração do nome, endereço e/ou 
informações de contacto do titular do registo, é necessário apre-
sentar os seguintes documentos: 

1.1.1 Mapa comparativo dos nomes, endereços e/ou informa-
ções de contacto propostos para o titular do registo;
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1.1.2 46/2021
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1.1.3 

1.2 

1.2.1 
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1.3 

1.3.1 46/2021

1 3
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1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.3 

1.1.2 Documentos referidos nas subalíneas (1) a (3) da alí-
nea 1) do n.º 2 do artigo 65.º do Regulamento Administrativo 
n.º 46/2021 (Regulamentação da lei da actividade farmacêutica 
no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de 
medicamentos tradicionais chineses), salvo se o requerente 
for titular da licença de fabrico ou da licença de importação, 
exportação e venda por grosso;

1.1.3 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados (se tiver).

1.2 Quando se tratar de alteração do nome, endereço e/ou 
informações de contacto do titular, no exterior, de medicamen-
tos tradicionais chineses objectos de importação, é necessário 
apresentar os seguintes documentos: 

1.2.1 Original ou cópia autenticada do documento compro-
vativo da alteração do nome, endereço e/ou informações de 
contacto do titular, no exterior, de medicamentos tradicionais 
chineses, emitido pelas autoridades competentes do país ou 
região de origem, ou do país ou região de procedência;

1.2.2 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados (se tiver).

1.3 Quando se tratar de alteração do titular de registo, é ne-
cessário apresentar os seguintes documentos necessários:

1.3.1 Relativamente aos dados do titular do registo que pre-
tende alterar, é necessário apresentar os documentos referidos 
nas subalíneas (1) a (3) da alínea 1) do n.º 2 do artigo 65.º do 
Regulamento Administrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da 
lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina tradicio-
nal chinesa e do registo de medicamentos tradicionais chine-
ses), salvo se o requerente for titular da licença de fabrico ou 
da licença de importação, exportação e venda por grosso;

1.3.2 Acordo celebrado entre os titulares de registo, antes e 
depois da alteração da titularidade do registo;

1.3.3 O titular do registo que pretende efectuar alterações 
necessita de prometer que a fábrica de medicamentos da medi-
cina tradicional chinesa, bem como a prescrição, o artifício de 
fabrico e as especificações qualitativas sejam consistentes com 
os dos medicamentos originais;

1.3.4 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados (se tiver).

1.4 Quando se tratar de alteração do titular, no exterior, de 
medicamentos tradicionais chineses objectos de importação, é 
necessário apresentar os seguintes documentos: 

1.4.1 Original ou cópia autenticada do documento compro-
vativo da titularidade de medicamentos tradicionais chineses 
no exterior, emitido pelas autoridades competentes do país ou 
região de origem, ou do país ou região de procedência; 

1.4.2 Declaração prestada pelo titular do registo, descreven-
do as devidas alterações, bem como declarando que se mantêm 
inalterados a segurança, a eficácia, a qualidade de medicamen-
tos tradicionais chineses, bem como os dados sobre a fábrica 
de medicamento;

1.4.3 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados. 
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4.1 

4.2 

4.2.1 
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2. Alteração das especificações de embalagem 

2.1 Quando se tratar de alteração da quantidade por unidade 
de embalagem, é necessário apresentar os seguintes documen-
tos:

2.1.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

2.1.2 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

3. Alteração das informações contidas na embalagem, rotula-
gem e folheto informativo 

3.1 Quando se tratar de alteração do código de barras nas 
embalagens, nos rótulos e nos folhetos informativos, ou quan-
do se tratar de alteração dos dados do distribuidor, do modelo 
ou concepção, da marca, do desenho e do idioma, é necessário 
apresentar os seguintes documentos:

3.1.1 Mapa comparativo com as embalagens, rotulagens e/ou 
folhetos informativos já aprovados, indicando claramente as 
alterações efectuadas;

3.1.2 Declaração prestada pelo titular do registo, indicando 
que, para além das alterações requeridas, a embalagem, a ro-
tulagem e os conteúdos constantes do folheto informativo per-
maneçam inalterados;

3.1.3 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

3.2 Quando se tratar do cancelamento de quaisquer infor-
mações autorizadas, contidas na embalagem de medicamentos 
tradicionais chineses, com excepção do folheto informativo, é 
necessário apresentar os seguintes documentos: 

Declaração prestada pelo titular do registo, descrevendo o 
estado de actualização do cancelamento de quaisquer infor-
mações autorizadas, contidas na embalagem de medicamentos 
tradicionais chineses, com excepção do folheto informativo.

4. Alteração de outras informações

4.1 Quando se tratar de alteração do estado de protecção das 
informações não divulgadas, é necessário apresentar os seguin-
tes documentos:

Fundamento da necessidade de alteração, apresentado pelo 
titular do registo, e uma declaração prestada pelo mesmo, no 
qual descreve, de forma pormenorizada, a situação de actuali-
zação do estado de protecção das informações não divulgadas.

4.2 Quando se tratar de alteração das informações sobre pa-
tentes, é necessário apresentar os seguintes documentos: 

4.2.1 Fundamento da necessidade de alterações, apresentado 
pelo titular do registo, e uma declaração prestada pelo mesmo, 
no qual descreve, de forma pormenorizada, a situação de actua-
lização das informações sobre patentes;

4.2.2 Documento comprovativo da actualização das informa-
ções sobre patentes de medicamentos tradicionais chineses.
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4.3 Quando se tratar de alteração das informações relativas à 
situação de registo de medicamentos tradicionais chineses em 
outros países ou regiões, é necessário apresentar os seguintes 
documentos:

Declaração prestada pelo titular do registo, no qual descreve 
a situação de actualização das informações relativas ao registo 
de medicamentos tradicionais chineses em outros países ou re-
giões.

Apêndice II — Situações que correspondem a 
médias alterações

Incluem, mas não se limitam, às seguintes situações:

1. Alteração do artifício de fabrico

1.1 Alteração dos parâmetros de artifício de fabrico, resul-
tante da mudança de modelo e dimensão do equipamento de 
fabrico, sem sofrer modificações nos princípios de funciona-
mento dos equipamentos;

1.2 Alteração dos parâmetros de temperatura e tempo de ar-
mazenamento estático de materiais líquidos, ou alteração dos 
parâmetros de tempo necessário para concentração e secagem, 
devido apenas à alteração dos equipamentos de fabrico, bem 
como na sua dimensão de fabrico. Essas alterações não causam 
basicamente impactos nos indicadores dos teores de substân-
cia, nem nos limites microbianos;

1.3 Na fase de pré-tratamento, refere-se à alteração do méto-
do de trituração ou à alteração dos parâmetros de artifício de 
trituração, das quais não causam impactos na taxa de extracção 
de pó, na distribuição do tamanho de partícula ou nos indica-
dores dos teores de substância;

1.4 Vários ingredientes medicinais chineses ou porções pre-
paradas da medicina tradicional chinesa, trituradas separada-
mente, passam a ser trituradas de forma misturada, ou vice-
-versa, sem impactos evidentes na taxa de extracção de pó, na 
distribuição do tamanho de partícula ou nos indicadores dos 
teores de substância;

1.5 Alteração do tamanho de partícula dos ingredientes 
medicinais chineses ou das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa, em pó, adoptado na manipulação de me-
dicamento (excluindo a trituração ultramicroscópica), sem im-
pactos evidentes no processo de conformação subsequente;

1.6 Alteração do método de esterilização dos ingredientes 
medicinais chineses ou das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa, em pó, sem impactos evidentes nos seus 
indicadores dos teores de substância;

1.7 Alteração do tempo de extracção de água, das quanti-
dades de utilização dos solventes extraídos, da frequência de 
extracção, sem impactos evidentes na taxa de obtenção de ex-
tractos e nos indicadores dos teores de substância;

1.8 Alteração do tempo de precipitação com etanol ou água, 
sem impactos evidentes na quantidade total de sólidos adquiri-
dos ou nos indicadores dos teores de substância;

1.9 Dentro dos artifícios de extracção de água, subsequentes 
à extracção de óleos voláteis ou águas aromáticas nos ingre-
dientes medicinais chineses ou nas porções preparadas da 
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1.10 

1.11 

1.12 

1.13 

1.14 

1.15 

1.16 

1.17 β-

1.18 

1.19 

1.20 

1.21 

1.21.1 

medicina tradicional chinesa, a extracção por combinação dos 
medicamentos remanescentes com os outros ingredientes me-
dicinais chineses ou com as porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa passa a ser alterada para a extracção base-
ada unicamente no uso de medicamentos remanescentes, ou 
vice-versa;

1.10 Alteração do método de filtração, concentração e seca-
gem dos medicamentos líquidos, sem impactos evidentes nos 
indicadores dos teores de substância;

1.11 Alteração do método de fabrico de pílulas, que basica-
mente não causa impacto na desintegração ou dissolução de 
medicamentos tradicionais chineses, por exemplo a variação 
mútua entre o método genérico, o método de extrusão e esfe-
ronização e método de compressão, ou, a alteração do fabrico 
artesanal de pílulas para o fabrico por máquinas;

1.12 Alteração da temperatura de ingredientes, temperatura 
de fabrico por gotejamento, temperatura de líquido condensa-
do ou a distância de gotejamento, ocorrida durante o processo 
de gotejamento para o fabrico de pílula de gota, que basica-
mente não causa impacto na qualidade, como por exemplo nos 
indicadores dos teores de substância;

1.13 Alteração da ordem de adição de matérias-primas e 
excipientes no artifício de conformação de preparados sólidos 
de administração oral, sem causar impacto nas especificações 
qualitativas, como por exemplo na sua homogeneidade;

1.14 Alteração dos parâmetros do artifício de secagem que 
surgem no artifício de conformação de preparados sólidos de 
administração oral, sem causar impacto nos indicadores dos 
teores de substância;

1.15 Alteração do artifício de enchimento de cápsulas, por 
exemplo o enchimento por pulverização passa a ser o enchi-
mento por granulação, ou vice-versa;

1.16 Aumento dos processos de polimento de pílulas, cápsu-
las e comprimidos;

1.17 Alteração no tratamento do óleo volátil, por exemplo a 
adição só terá lugar depois de passar a forma de injecção para 
complexo de inclusão de β-ciclodextrina; 

1.18 Alteração do método de granulação de preparados 
sólidos compostos de medicina tradicional chinesa ou de pre-
parados sólidos com um único ingrediente medicinal chinês, 
administrados em geral por via oral, sem causar impacto na 
qualidade dos produtos; 

1.19 Alteração do método de secagem usado no artifício de 
conformação de preparados sólidos de administração oral, sem 
causar impacto na qualidade dos produtos;

1.20 Alteração do artifício de esterilização a calor húmido 
dos preparados não estéreis para o artifício de esterilização 
terminal e enchimento asséptico, ou aumento do processo de 
esterilização a calor húmido, sem causar impacto nos indicado-
res dos teores de substância.

1.21 Documentos necessários a apresentar:

1.21.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração; 
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1.21.2 Informações relativas às alterações do artifício de 
fabrico, incluindo as informações sobre estudos comparativos, 
antes e depois da alteração, as informações sobre estudos de 
artifício depois da alteração, informações sobre validações, 
bem como os registos da autorização de fabrico;

1.21.3 Informações sobre estudos de ensaio comparativo da 
qualidade antes e depois da alteração;

1.21.4 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
fabricadas consecutivamente após alteração;

1.21.5 Informações sobre estudos de estabilidade, incluindo 
a comparação com a situação da estabilidade dos produtos an-
tes da alteração.

2. Alteração dos excipientes na prescrição de preparados 

2.1 Alteração dos materiais para polimento da aparência de 
medicamentos tradicionais chineses;

2.2 Alteração do fornecedor de excipientes, sem redução 
do número de modelo, classe e especificações qualitativas dos 
mesmos e sem causar impacto na qualidade e na estabilidade 
de medicamentos tradicionais chineses;

2.3 Alteração do tipo e quantidades de utilização dos en-
chimentos, diluentes, hidratantes, lubrificantes, adjuvantes e 
dos outros excipientes nos preparados compostos da medicina 
tradicional chinês ou nos preparados com um único ingre-
diente medicinal chinês, administrados em geral por via oral, 
por exemplo a alteração dos preparados sólidos compostos da 
medicina tradicional chinês e dos preparados com um único 
ingrediente medicinal chinês, administrados em geral por via 
oral, para materiais revestidos por película solúvel no estôma-
go, a alteração dos comprimidos revestido de açucar para com-
primidos revestidos por película solúvel no estômago, etc.

2.4 Alteração da classe dos excipientes nos preparados sóli-
dos de administração oral;

2.5 Alteração do tipo ou quantidades de utilização de es-
sências, corantes e aromatizantes, sem impacto na qualidade e 
estabilidade de medicamentos tradicionais chineses; 

2.6 Aumento de materiais envolventes contendo substâncias 
voláteis, como β-ciclodextrina;

2.7 Alteração do tipo e quantidades de utilização de exci-
pientes nos preparados para uso externo (excluindo os promo-
tores osmóticos), que produzem efeitos locais (com excepção 
de úlceras graves, queimaduras, etc.);

2.8 Documentos necessários a apresentar:

2.8.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

2.8.2 Descrição da situação dos excipientes, antes e depois 
da alteração, bem como da sua especificação qualitativa;

2.8.3 Informações sobre estudos de prescrição dos prepara-
dos;

2.8.4 Alteração das informações relativas aos estudos e às 
validações do artifício de fabrico, bem como os registos da au-
torização de fabrico;
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2.8.5 Informações sobre estudos de ensaio comparativo da 
qualidade, antes e depois da alteração; informações sobre en-
saios, documentação de referências e especificações qualitati-
vas decorrentes dos estudos sobre a qualidade;

2.8.6 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
consecutivas, após alteração;

2.8.7 Informações sobre estudos de estabilidade, incluindo a 
comparação com a estabilidade dos produtos antes da altera-
ção; 

2.8.8 Quando se tratar de excipientes farmacêuticos destina-
dos às crianças, como aromatizantes, essências, corantes, de-
vem ser prestadas as informações sobre estudos de segurança e 
apresentá-las quando necessário;

2.8.9 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

3. Alteração das especificações de embalagem

3.1 Alteração da quantidade mínima de embalagem de gra-
nulados, pílulas, creme, xaropes, etc.

3.2 Documentos necessário a apresentar:

3.2.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

3.2.2 Alteração das informações relativas aos estudos e às 
validações do artifício de fabrico, bem como os registos da au-
torização de fabrico (caso aplicável);

3.2.3 Informações sobre estudos de ensaio comparativo da 
qualidade antes e depois da alteração; informações sobre en-
saios, documentação de referências e especificações qualitati-
vas no âmbito dos trabalhos de estudos sobre a qualidade (caso 
aplicável);

3.2.4 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
fabricadas consecutivamente após alteração;

3.2.5 Informações sobre estudos de estabilidade, incluindo 
a comparação com a estabilidade dos produtos antes da alte-
ração; se não implicar alteração dos materiais de embalagem, 
etc., as informações podem ser dispensadas, mas se envolver 
factores como o tamanho do recipiente de embalagem que 
possa afectar a estabilidade de medicamentos tradicionais chi-
neses, devem ser apresentadas informações sobre estudos de 
estabilidade;

3.2.6 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

4. Alteração das informações contidas na embalagem, rotu-
lagem e folheto informativo

4.1 Alteração ou aumento de quaisquer informações conti-
das na embalagem de medicamentos tradicionais chineses, com 
excepção do folheto informativo;

4.2 Alteração dos correspondentes conteúdos contidos na 
rotulagem e na embalagem de medicamentos tradicionais chi-
neses, de acordo com o conteúdo do folheto informativo; 



8326    16   2022  4  20 

4.3 

4.3.1 

4.3.2 

5 

5.1 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

7.6 

7.6.1 

4.3 Documentos necessário a apresentar:

4.3.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

4.3.2 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

5. Alteração das funções ou indicações terapêuticas

5.1 Eliminação das funções e indicações terapêuticas, desde 
que a fórmula de medicamento tradicional chinês permaneça 
inalterada, e, a via de administração e a forma farmacêutica 
sejam idênticas; 

5.2 Documentos necessários a apresentar:

5.2.1 Objectivos e fundamentos da alteração de funções ou 
indicações terapêuticas;

5.2.2 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto actuali-
zados.

6. Alteração do âmbito de destinatários

6.1 Eliminação de destinatários, desde que o âmbito das fun-
ções terapêuticas originais permaneça basicamente inalterado, e, 
a via de administração e a forma farmacêutica sejam idênticas;

6.2 Documentos necessários a apresentar:

6.2.1 Objectivos e fundamentos sobre a alteração do âmbito 
de destinatários;

6.2.2 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto actuali-
zados.

7. Alteração dos materiais de embalagem e dos recipientes 

7.1 Alteração dos materiais de embalagem e dos recipientes 
dos preparados sólidos de administração oral para aqueles 
que já foram introduzidos no mercado e usados para contactos 
directos com os medicamentos tradicionais chineses, cujas pro-
priedades protectoras são as mesmas ou até melhores; 

7.2 Alteração do fornecedor, tamanho e/ou forma dos re-
cipientes de embalagem dos preparados não estéreis, mas a 
quantidade de embalagem, bem como os materiais e a qualida-
de dos recipientes de embalagem mantêm-se inalterados;

7.3 Alteração dos materiais de embalagem e dos recipientes 
dos preparados não estéreis para aqueles que já foram intro-
duzidos no mercado e usados para contactos directos com os 
medicamentos tradicionais chineses, designadamente com os 
preparados em líquido que têm a mesma via de administração, 
e cujas propriedades protectoras são as mesmas ou até melho-
res;

7.4 Alteração do dessecante;

7.5 Alteração do fornecedor de recipiente de embalagem de 
preparados estéreis, sem modificar o material, o tamanho, a 
forma, etc.;

7.6 Documentos necessários a apresentar:

7.6.1 Descrição dos motivos da alteração dos materiais de 
embalagem e descrição pormenorizada do estado dos recipien-
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tes de embalagem após alteração. Indicação das especificações 
qualitativas dos materiais de embalagem após alteração e o 
fundamento para a sua utilização nos medicamentos comercia-
lizados;

7.6.2 Informações comparativas sobre as características rele-
vantes dos materiais de embalagem antes e depois da alteração;

7.6.3 Caso corresponda a preparados líquidos ou preparados 
estéreis, é necessário apresentar as informações sobre a vali-
dação da compatibilidade e da esterilidade dos materiais de 
embalagem, bem como as informações sobre a validação do 
artifício de embalagem (caso aplicável);

7.6.4 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
consecutivas após alteração;

7.6.5 Informações relativas aos estudos de estabilidade, in-
cluindo a comparação com a estabilidade de medicamentos 
tradicionais chineses antes da alteração;

7.6.6 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

8. Alteração do prazo de validade ou das condições de arma-
zenamento

8.1 Prorrogação do prazo de validade de medicamentos tra-
dicionais chineses;

8.2 Redução do prazo de validade de medicamentos tradicio-
nais chineses ou restrição das condições de armazenamento de 
produtos; 

8.3 Documentos necessários a apresentar:

8.3.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

8.3.2 De acordo com o plano de ensaio de estabilidade, reali-
zar estudos sobre a estabilidade dos três lotes de produtos;

8.3.3 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

9. Alteração do local de fabrico de preparados 

9.1 Alteração do local de fabrico de preparados não estéreis 
(excluindo os preparados com forma farmacêutica específica), 
mas os equipamentos de fabrico, bem como as normas opera-
cionais, as condições ambientais (como a temperatura e a hu-
midade), os processos de controlo de qualidade e a qualidade 
de pessoal mantêm-se inalterados antes e depois da alteração;

9.2 Alteração do local de fabrico de preparados estéreis ou 
de preparados com forma farmacêutica específica, dentro do 
mesmo endereço de fabrico;

9.3 Alteração do local destinado ao processo de impressão 
dos preparados sólidos de administração oral;

9.4 Alteração do local destinado à embalagem interna de 
medicamentos tradicionais chineses;

9.5 Alteração do local destinado à embalagem externa de 
medicamentos tradicionais chineses;
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9.6 

9.6.1 

9.6.2 9.1 9.4

9.6.3 

III

1 

1.1 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

2 

2.1 

2.2 

2.2.1 

9.6 Documentos necessários a apresentar:

9.6.1 Comparação do artifício de fabrico em locais novos e 
antigos. Comparação do desempenho dos equipamentos de 
fabrico, do princípio do funcionamento, da capacidade produ-
tiva, do fabricante e do modelo de fabrico, antes e depois da 
alteração, realizando avaliações de riscos de qualidade e des-
crevendo a compatibilidade entre os equipamentos de fabrico e 
o artifício de fabrico alterado, antes e depois da alteração;

9.6.2 Caso corresponda às situações referidas no ponto 9.1 
a 9.4, é necessário apresentar provas de alteração das infor-
mações relativas aos estudos e às validações do artifício de 
fabrico, bem como os registos da autorização de fabrico, as 
informações sobre estudos de ensaio comparativo da qualidade 
antes e depois da alteração; o relatório de auto-inspecção de 
três lotes de amostras fabricadas consecutivamente após alte-
ração e as informações relativas aos estudos de estabilidade;

9.6.3 Amostras de embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

Apêndice III — Situações que correspondem a 
grandes alterações

Incluem, mas não se limitam, às seguintes situações: 

1. Alteração do âmbito de destinatários

1.1 Aumento ou restrição de destinatários, desde que o âm-
bito das funções terapêuticas originais permaneça basicamente 
inalterado, e, a via de administração e a forma farmacêutica 
sejam idênticas;

1.2 Documentos necessários a apresentar:

1.2.1 Objectivos e fundamentos sobre a alteração do âmbito 
de destinatários;

1.2.2 Quando se tratar de alteração de informações farma-
cêuticas, devem ser apresentadas as correspondentes informa-
ções sobre estudos farmacêuticos;

1.2.3 Informações sobre estudos farmacológicos e toxicológi-
cos;

1.2.4 Caso a alteração em causa tenha publicada provas de 
elevada qualidade sobre a medicina baseada em evidências, 
essas provas podem substituir parte das informações sobre es-
tudos clínicos;

1.2.5 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

2. Alteração das funções ou indicações terapêuticas

2.1 Aumento das funções ou indicações terapêuticas, desde 
que a fórmula de medicamento tradicional chinês permaneça 
inalterada, e, a via de administração e a forma farmacêutica 
sejam idênticas; 

2.2 Documentos necessários a apresentar:

2.2.1 Objectivos e fundamentos da alteração de funções ou 
indicações terapêuticas;
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2.2.2 Quando se tratar de alteração de informações farma-
cêuticas, devem ser apresentadas as correspondentes informa-
ções sobre estudos farmacêuticos;

2.2.3 Informações sobre estudos farmacológicos e toxicoló-
gicos;

2.2.4 Informações sobre estudos clínicos;

2.2.5 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

3. Alteração do modo e quantidades de utilização

3.1 Alteração da dosagem e do modo de utilização, desde 
que as funções terapêuticas, o âmbito de destinatários e a via 
de administração permaneçam inalterados;

3.2 Documentos necessários a apresentar:

3.2.1 Descrição em destaque dos motivos e da racionalidade 
sobre a alteração dos métodos e quantidades de utilização;

3.2.2 Quando se tratar da alteração de informações farma-
cêuticas, devem ser apresentadas as correspondentes informa-
ções sobre estudos farmacêuticos;

3.2.3 Quando a alteração de métodos e quantidades de utili-
zação implicar o aumento da dosagem ou o prolongamento do 
tratamento, devem ser apresentadas as informações sobre os 
ensaios toxicológicos e a respectiva documentação de referên-
cia;

3.2.4 Caso a alteração das informações sobre estudos clínicos 
tenha publicada provas de elevada qualidade sobre a medicina 
baseada em evidências, essas provas podem substituir parte 
das informações sobre estudos clínicos;

3.2.5 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

4. Alteração do artifício de fabrico

4.1 Alteração dos equipamentos de fabrico dos medicamen-
tos tradicionais chineses;

4.2 Alteração de outros parâmetros (como tempo de extrac-
ção, quantidades de utilização de solventes e frequência), desde 
que a extracção de solventes e o método de extracção perma-
neçam inalterados (as diferentes concentrações do etanol são 
consideradas como solventes diferentes); 

4.3 Alteração dos valores fixos dos principais parâmetros do 
artifício de precipitação com etanol ou água para um âmbito 
razoável, por exemplo a alteração da densidade do medicamen-
to líquido antes da precipitação com etanol ou água, a altera-
ção das quantidades de etanol na precipitação com etanol, a 
alteração das quantidades de água adicionadas na precipitação 
com água, a alteração da temperatura na precipitação com eta-
nol ou água; 

4.4 Alteração na extracção por combinação e extracção por 
separação dos ingredientes medicinais chineses ou das porções 
preparadas da medicina tradicional chinesa;

4.5 Alteração da forma de granulação de preparados sólidos, 
de administração oral, dos princípios activos ou das fracções 
efectivas;
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4.6 

4.7 

4.8 

4.8.1 
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4.8.4 
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5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.4.1 

5.4.2 

5.4.3 

5.4.4 

4.6 Alteração no método do artifício de conformação de pre-
parados para uso externo;

4.7 Alteração das etapas de esterilização dos preparados es-
téreis;

4.8 Documentos necessários a apresentar:

4.8.1 Em geral, devem ser realizados plenos estudos e traba-
lhos de validação para provar que a alteração do artifício não 
causa impacto significativo na qualidade dos medicamentos 
tradicionais chineses;

4.8.2 Documentos relativos à alteração do artifício de fabri-
co, tendo como referência as exigências referidas nas médias 
alterações;

4.8.3 Informações sobre estudos farmacológicos e toxicológi-
cos (se tiver);

4.8.4 Informações sobre estudos clínicos (se tiver).

5. Alteração dos excipientes na prescrição de preparados 

5.1 Alteração do tipo e quantidades de utilização dos exci-
pientes nos preparados de administração oral, cujas substân-
cias medicinais chinesas contenham ingredientes medicinais 
chineses tóxicos, incluídos na lista de ingredientes medicinais 
chineses usados na Região Administrativa Especial de Macau, 
ou nos preparados de administração oral em que tenha sido 
encontrada toxicidade elevada conforme os estudos modernos; 

5.2 Alteração do tipo ou quantidades de utilização dos pro-
motores de permeação nos preparados para uso externo que 
produzem efeitos locais (excepto quando aplicado em úlcera 
grave, queimadura, etc.); alteração do tipo ou quantidades de 
utilização dos excipientes (excepto promotor de permeação) 
nos preparados para uso externo que produzem efeitos locais 
quando aplicado em úlceras graves e queimaduras, entre ou-
tros, bem como aqueles que produzem efeitos sistémicos;

5.3 Os excipientes utilizados nunca foram utilizados nos pro-
dutos comercializados com a mesma via de administração; 

5.4 Documentos necessários a apresentar:

5.4.1 Documentos relativos à alteração dos excipientes na 
prescrição, tendo como referência as exigências referidas nas 
médias alterações;

5.4.2 Quando se tratar de preparados sólidos, de administra-
ção oral, fabricados com princípios activos ou fracções efecti-
vas, devem ser apresentadas as informações sobre estudos da 
taxa de dissolução, e deve desencadear, em caso de necessida-
de, estudos de bioequivalência;

5.4.3 Quando se tratar de preparados fabricados com prin-
cípios activos ou fracções efectivas, preparados oftálmicos, 
preparados para inalação, preparados para uso externo (como 
aerossol), preparados com forma farmacêutica específica, 
preparados de liberação sustentada ou controlada, devem ser 
apresentadas, em caso de necessidade, as informações sobre 
estudos de absorção e utilização;

5.4.4 Informações sobre estudos de irritabilidade e da alergia 
não clínicas, de acordo com as características dos preparados;



N.º 16 — 20-4-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8331

5.4.5 

6 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

7 

7.1 

7.2 

7.2.1 

7.2.2 

7.2.3 

7.2.4 

7.2.5 

7.2.6 

7.2.7 

5.4.5 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

6. Alteração das especificações de medicamentos tradicionais 
chineses

6.1 Alterações substanciais das especificações dos medica-
mentos tradicionais chineses, tais como a alteração do peso e 
tamanho dos comprimidos, alteração da quantidade de envase 
das cápsulas, alteração da concentração farmacêutica de pre-
parados líquidos, etc.;

6.2 Documentos necessários a apresentar:

6.2.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

6.2.2 Alteração das informações relativas aos estudos e às 
validações do artifício de fabrico, bem como os registos da au-
torização de fabrico;

6.2.3 Informações sobre estudos de ensaio comparativo da 
qualidade, antes e depois da alteração; informações sobre en-
saios, documentação de referências e especificações qualitati-
vas decorrentes dos estudos sobre a qualidade;

6.2.4 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
fabricadas consecutivamente, após alteração; 

6.2.5 Informações sobre estudos de estabilidade, incluindo a 
comparação com a situação da estabilidade dos produtos antes 
da alteração;

6.2.6 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

7. Alteração das informações contidas na embalagem, rotu-
lagem e folheto informativo

7.1 Alteração do conteúdo de segurança contido no folheto 
informativo dos medicamentos tradicionais chineses, incluindo 
precauções, reacções adversas, contraindicações, farmacologia 
e toxicologia entre outras informações relevantes;

7.2 Documentos necessários a apresentar:

7.2.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

7.2.2 Mapa demonstrativo as diferenças entre as funções te-
rapêuticas aprovadas para utilização e as recomendadas para 
utilização;

7.2.3 Mapa comparativo com a embalagem, rotulagem e fo-
lheto informativo já aprovados, indicando claramente as devi-
das alterações;

7.2.4 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados;

7.2.5 Breve descrição sobre a alteração das informações de 
eficácia e/ou segurança dos medicamentos;

7.2.6 Declaração emitida pelo titular do registo, indicando 
que as informações farmacêuticas se mantêm inalteradas;

7.2.7 Informações actualizadas sobre estudos farmacológicos 
e toxicológicos;
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7.2.8 Informações sobre estudos clínicos.

8. Alteração das especificações qualitativas de medicamentos 
tradicionais chineses

8.1 A alteração das especificações qualitativas consiste es-
sencialmente na revisão das especificações qualitativas, cons-
tantes do processo de registo, para inspecção, identificação, 
determinação dos teores, etc., bem como na revisão dos res-
pectivos métodos ou limites/âmbitos;

8.2 A alteração das especificações qualitativas dos medica-
mentos tradicionais chineses não deve ser efectuada de forma a 
baixar os padrões anteriormente definidos;

8.3 A alteração das especificações qualitativas dos medica-
mentos tradicionais chineses não deve ser efectuada de forma 
a baixar o nível de controlo da qualidade, nem deve causar 
impacto adverso na qualidade dos medicamentos tradicionais 
chineses;

8.4 Documentos necessários a apresentar:

8.4.1 Motivos da alteração das especificações qualitativas e 
descrição pormenorizada da alteração a efectuar;

8.4.2 Informações sobre estudos de alteração dos critérios e 
informações sobre estudos comparativos antes e depois da al-
teração;

8.4.3 Especificações qualitativas antes e depois da alteração;

8.4.4 Relatório de auto-inspecção e relatório de revisão das 
inspecções de três lotes de amostras consecutivos;

8.4.5 Informações sobre estudos de estabilidade.

9. Alteração dos materiais de embalagem e dos recipientes

9.1 Alteração dos materiais poliméricos (como cremes, po-
madas) que entram em contacto directo com a embalagem 
dos medicamentos tradicionais chineses, designadamente os 
preparados líquidos (como preparado composto) e os prepara-
dos semissólidos (como creme e unguento), e esses materiais 
poliméricos alterados nunca foram usados nos medicamentos 
tradicionais chineses comercializados que têm a mesma forma 
farmacêutica e a mesma via de administração; 

9.2 Alteração dos componentes de embalagem que entram 
em contacto com os medicamentos tradicionais chineses e que 
relacionam com o controlo da dosagem administrada (por 
exemplo a válvula utilizada para inalação de determinada 
quantidade de preparados);

9.3 Para preparados estéreis, qualquer alteração que possa 
afectar o nível de garantia estéril de medicamentos tradicionais 
chineses;

9.4 Remoção dos componentes de embalagem secundária 
que ofereçam protecção adicional aos medicamentos tradicio-
nais chineses (por exemplo caixa à prova de luz, embalagem 
externa impermeável de água e ao ar ou a alteração de embala-
gem secundária que possa afectar a qualidade de medicamen-
tos tradicionais chineses);
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9.5 Documentos necessários a apresentar:

9.5.1 Descrição dos motivos da alteração dos materiais de 
embalagem e descrição pormenorizada do estado dos recipien-
tes de embalagem após alteração. Indicação das especificações 
qualitativas dos materiais de embalagem após alteração e o 
fundamento para a sua utilização nos produtos já comercializa-
dos (caso aplicável); 

9.5.2 Informações comparativas sobre as características rele-
vantes dos materiais de embalagem antes e depois da alteração;

9.5.3 Informações sobre estudos da validação da compatibili-
dade e da esterilidade dos materiais de embalagem, bem como 
as informações sobre estudos da validação do artifício de em-
balagem. Quando se tratar da alteração dos dispositivos para 
administração de medicamentos, devem ser realizados estudos 
correspondentes, de acordo com as características dos referi-
dos dispositivos, de modo a provar a consistência e a exactidão 
da dosagem administrada, antes e depois da alteração;

9.5.4 Relatório de auto-inspecção de três lotes de amostras 
consecutivas após alteração;

9.5.5 Informações sobre estudos de estabilidade de medica-
mentos tradicionais chineses contidos na nova embalagem, e a 
comparação com a estabilidade dos mesmos antes da alteração;

9.5.6 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo actualizados.

10. Alteração das condições de armazenamento

10.1 Relaxamento das condições de armazenamento;

10.2 Documentos necessários a apresentar:

10.2.1 Motivos e situações concretas que justificam a necessi-
dade e a racionalidade da sua alteração;

10.2.2 Informações sobre ensaio de estabilidade, realizando 
estudos sobre a estabilidade dos três lotes de produtos de acor-
do com o plano de ensaio de estabilidade;

10.2.3 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto infor-
mativo actualizados.

11. Alteração do local de fabrico de preparados

11.1 Alteração do local de fabrico de preparados estéreis ou 
de preparados com forma farmacêutica específica para um en-
dereço diferente;

11.2 Documentos necessários a apresentar:

11.2.1 Devem ser realizados plenos estudos e trabalhos de 
validação inerente ao processo de fabrico;

11.2.2 Documentos relativos à alteração do local de fabrico 
de preparados, tendo como referência as exigências referidas 
nas médias alterações;

11.2.3 Prestação, em caso de necessidade, de informações de 
investigação sobre segurança não clínica e informações sobre 
estudos clínicos.

(Custo desta publicação $ 42 160,00)
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Despacho n.º 30/ISAF/2022

Ao abrigo do disposto na alínea 8) do artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcio-
namento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica), e no n.º 4 do artigo 74.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o presidente 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
determina:

1. São aprovadas as «Exigências técnicas e preparação de 
elementos de informações para a renovação de registo de me-
dicamentos tradicionais chineses», constantes do anexo ao pre-
sente despacho e que dele faz parte integrante. 

2. As dúvidas decorrentes da aplicação do presente despacho 
são resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022.

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

––––––––––

ANEXO

(a que se refere no n.º 1)

Exigências técnicas e preparação de elementos 
de informações para a renovação de registo de 

medicamentos tradicionais chineses

1. O pedido de renovação do registo de medicamentos tra-
dicionais chineses deve ser apresentado pelo titular do registo 
com, pelo menos, 90 dias de antecedência em relação ao termo 
do respectivo prazo de validade do registo; caso contrário, o 
titular do registo em causa deve assumir a eventual responsa-
bilidade pela não renovação do registo dos medicamentos tra-
dicionais chineses após o termo da sua validade. Os elementos 
constantes do processo de pedido para a renovação do registo 
de medicamentos tradicionais chineses são regulados pelas 
presentes exigências técnicas.

2. As exigências técnicas para as informações constantes em 
cada item do processo de renovação do registo de medicamen-
tos tradicionais chineses são as seguintes:

2.1 Formulário próprio do pedido de renovação do registo de 
medicamentos tradicionais chineses, devidamente preenchido;

2.2 Declaração do titular do registo de que o medicamento 
tradicional chinês atende às disposições previstas nos artigos 
28.º e 29.º da Lei n.º 11/2021, bem como os seus modelos da 
embalagem, da rotulagem e do folheto informativo estão em 
conformidade com os modelos aprovados pelo Instituto para 
a Supervisão e Administração Farmacêutica, para além de in-
cluir, pelo menos, de que a denominação, forma farmacêutica, 
via de administração, fórmula dos medicamentos tradicionais 

30/ISAF/2022

35/2021

46/2021

 

––––––––––

附件

（第一款所指者）

中成藥註冊續期的資料編製及技術要求

1. 

2. 

2.1 

2.2 11/2021
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35/2021

46/2021

chineses e, se aplicável, os materiais de embalagem e métodos 
de fabrico dos mesmos não tenham sido alterados, ou de quais 
os itens das informações do medicamento tradicional chinês 
em causa sofreram alterações, sob forma de lista;

2.3 Especificações qualitativas e relatório de análise de qua-
lidade do último lote de fabrico do medicamento tradicional 
chinês, no qual deve ser incluído o relatório de teste que obe-
dece às exigências das «Normas sobre os limites máximos de 
metais pesados, elementos tóxicos, microrganismos e resíduos 
de pesticidas, nos medicamentos tradicionais chineses»;

2.4 Original ou cópia autenticada do certificado de registo 
ou de venda do medicamento tradicional chinês válido, emitido 
pelas autoridades competentes do país ou região de origem, ou 
do país ou região de procedência, quando se trata de medi-
camento tradicional chinês fabricado fora de Macau, salvo o 
medicamento tradicional chinês fabricado em regiões definidas 
pelo despacho do Chefe do Executivo, publicado no «Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau»;

2.5 Relatório de monitorização de reacções adversas pós-
-comercialização emitido pelo titular do registo do medica-
mento tradicional chinês, no qual devem conter informações 
de registo do medicamento tradicional chinês, data e período 
de uso, bem como descrições das eventuais reacções adversas e 
consequências provocadas;

2.6 Relatório que comprova a aprovação do medicamento 
tradicional chinês nos ensaios de eficácia e estabilidade dentro 
do seu prazo de validade, quando se trata de novos medica-
mentos melhorados e medicamentos inovadores.

2.7 O Instituto para a Supervisão e Administração Far-
macêutica pode exigir que os requerentes apresentem outras 
informações sobre as especificações qualitativas, eficácia e 
segurança de medicamentos tradicionais chineses em resposta 
às necessidades reais de aprovação e apreciação dos pedidos de 
renovação de registo.

3. As informações sobre o processo de renovação do registo 
de medicamentos tradicionais chineses podem ser apresenta-
das em formato digital. No caso de a apresentação, em formato 
digital, de documentos comprovativos, emitidos pelas autorida-
des competentes de qualquer país ou região, o titular do registo 
deve apresentar o original ou a cópia autenticada dos mesmos 
antes de obtenção da renovação do registo, para efeitos de 
verificação pelo Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica.

(Custo desta publicação $ 4 451,00)

Despacho n.º 31/ISAF/2022

Ao abrigo do disposto na alínea 8) do artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcio-
namento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica), e no n.º 3 do artigo 77.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o presidente 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
determina:
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––––––––––

附件

（第一款所指者）

受批准制度規範的中成藥申請卷宗的技術要求

1. 

1.1 

1.1.1 

1.1.2 

1.2 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

1.2.2.3 

1. São aprovadas as «Exigências técnicas para o processo de 
pedido de medicamentos tradicionais chineses sujeitos ao regi-
me de autorização», constantes do anexo ao presente despacho 
e que dele faz parte integrante.

2. As dúvidas decorrentes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

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

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

––––––––––

ANEXO
(a que se refere o n.º 1)

Exigências técnicas para o processo de pedido de 
medicamentos tradicionais chineses sujeitos ao 

regime de autorização

1. Medicamentos chineses fabricados ou importados por or-
dem ou autorização da entidade de supervisão para responder 
às situações urgentes de saúde pública e de escassez de medi-
camentos:

1.1 O pedido deve satisfazer todos os seguintes requisitos:

1.1.1 Medicamentos tradicionais chineses que são clinica-
mente indispensáveis e não existem outros alternativos;

1.1.2 Medicamentos tradicionais chineses que se encontram 
em situações de emergência e de escassez na Região Adminis-
trativa Especial de Macau.

1.2 Ao apresentar o pedido de medicamentos tradicionais 
chineses sujeitos ao regime de autorização, o requerente deve 
apresentar os seguintes informações e documentos:

1.2.1 Formulário próprio do pedido de medicamentos tradi-
cionais chineses sujeitos ao regime de autorização, devidamen-
te preenchido;

1.2.2 Declaração em que o requerente assume a responsa-
bilidade pela monitorização e gestão de medicamentos tradi-
cionais chineses, da qual constam, pelo menos, os seguintes 
elementos:

1.2.2.1 Monitorização e avaliação das reacções adversas ao 
usar o medicamento tradicional chinês em causa, capacidade 
de prevenção e controlo de eventuais riscos durante o uso do 
mesmo, bem como elaboração do plano de contingência para 
responder a situações de emergência relativas à ocorrência de 
eventuais reações adversas;

1.2.2.2. No caso de ocorrer reacções adversas durante o uso 
do medicamento tradicional chinês, deve comunicá-las ao Ins-
tituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica;

1.2.2.3 Não é permitida a divulgação de anúncios publicitá-
rios do medicamento tradicional chinês.
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1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

1.2.5.1 

1.2.5.2 

1.2.5.3 

1.2.6 

1.2.7 

2. 

3. 

3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.2 

3.2.1 

3.2.2 1.2.2

1.2.3 Os serviços competentes que utilizem o medicamento 
tradicional chinês em causa devem fornecer justificação sufi-
ciente para comprovar a necessidade da sua utilização;

1.2.4 Sessões de tratamento e quantidade necessária de me-
dicamento tradicional chinês;

1.2.5 Caso se trate do medicamento tradicional chinês im-
portado, deve ser apresentado o certificado de registo e de 
venda do medicamento tradicional chinês emitido pelas autori-
dades competentes do país ou região de origem, ou do país ou 
região de procedência; se não for possível apresentá-lo, devem 
ser apresentadas as seguintes informações para comprovar as 
suas segurança, eficácia e qualidade, incluindo, mas não se li-
mitando a:

1.2.5.1 Documento de registo ou o documento para efeitos 
de arquivo do preparado hospitalar; ou

1.2.5.2 Documento de autorização para a realização dos en-
saios clínicos; ou 

1.2.5.3 Documentos autenticados das instituições de ensaios 
clínicos e as informações dos estudos pertinentes.

1.2.6 Caso se trate do medicamento tradicional chinês de 
fabrico local, o requerente deve apresentar as especificações 
publicadas ou definidas por si próprio;

1.2.7 Amostras da embalagem, rotulagem ou folheto infor-
mativo dos medicamentos tradicionais chineses.

2. Preparados hospitalares aprovados pela entidade de 
supervisão

Os preparados hospitalares são regulados pelos «Requisitos 
de gestão de qualidade e exigências técnicas para o fabrico de 
preparados hospitalares».

3. Medicamentos tradicionais chineses considerados neces-
sários para o tratamento ou diagnóstico de patologia especí-
fica em determinado doente, mediante justificação clínica de 
médico ou mestre de medicina tradicional chinesa com licença 
para o exercício da profissão, e autorização do Instituo para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica

3.1 O pedido deve satisfazer todos os seguintes requisitos:

3.1.1 O medicamento tradicional chinês considerado neces-
sário para o tratamento ou diagnóstico de patologia específica 
em determinado doente, e que não existe outro alternativo;

3.1.2 Medicamentos tradicionais chineses que se encontram 
em situações de escassez na Região Administrativa Especial 
de Macau.

3.2 Ao apresentar o pedido de medicamentos tradicionais 
chineses sujeitos ao regime de autorização, o requerente deve 
apresentar ao Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica as seguintes informações e documentos:

3.2.1 Formulário próprio do pedido de medicamentos tradi-
cionais chineses sujeitos ao regime de autorização, devidamen-
te preenchido;

3.2.2 Declaração de conformidade dos requisitos referidos 
no ponto 1.2.2;
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3.2.3 

3.2.4 

3.2.5 

3.2.6 

3.2.7 

3.2.7.1 

3.2.7.2 

3.2.7.3 

3.2.8 

4. 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 1.2.2

4.2.3 

4.2.4 

3.2.3 O médico da medicina tradicional chinesa ou mestre 
da medicina tradicional chinesa que utilize o medicamento tra-
dicional chinês em causa, deve fundamentar a necessidade da 
sua utilização; 

3.2.4 Plano de tratamento alternativo disponível para o res-
pectivo estado clínico e as razões pelas quais os medicamentos 
tradicionais chineses existentes na Região Administrativa Es-
pecial de Macau não são adequados para a utilização no doen-
te em causa;

3.2.5 Sessões de tratamento e quantidade necessária de me-
dicamento tradicional chinês;

3.2.6 Termo de consentimento informado assinado pelo 
doente em causa ou pelo seu representante, declarando que o 
doente concorda com a utilização do medicamento tradicional 
chinês não autorizado o registo na Região Administrativa Es-
pecial de Macau e que está ciente dos eventuais riscos, salvo 
casos de força maior;

3.2.7 Certificado de registo ou de venda do medicamento 
tradicional chinês emitido pelas autoridades competentes do 
país ou região de origem, ou do país ou região de procedência; 
se não for possível apresentá-lo, devem ser apresentadas as 
seguintes informações para comprovar as suas segurança, efi-
cácia e qualidade, incluindo, mas não se limitando:

3.2.7.1 Documento de registo ou documento para efeitos de 
arquivo do preparado hospitalar; ou

3.2.7.2 Documento de autorização para a realização dos en-
saios clínicos; ou 

3.2.7.3 Documentos autenticados das instituições de ensaios 
clínicos e as informações dos estudos pertinentes.

3.2.8 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo dos medicamentos tradicionais chineses.

4. Medicamentos tradicionais chineses destinados, exclusiva-
mente, à investigação e à realização de ensaios clínicos

4.1 O pedido deve satisfazer os seguintes requisitos:

O medicamento tradicional chinês em causa é destinado, ex-
clusivamente, à investigação e à realização de ensaios clínicos 
na Região Administrativa Especial de Macau.

4.2 Ao apresentar o pedido de medicamentos tradicionais 
chineses sujeitos ao regime de autorização, o requerente deve 
apresentar ao Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica as seguintes informações e documentos:

4.2.1 Formulário próprio do pedido de medicamentos tradi-
cionais chineses sujeitos ao regime de autorização, devidamen-
te preenchido;

4.2.2 Declaração de conformidade dos requisitos referidos 
no ponto 1.2.2;

4.2.3 Quantidade necessária dos medicamentos tradicionais 
chineses para efeitos de investigação e realização de ensaios 
clínicos;

4.2.4 Autorização prévia, quando se destina aos ensaios clí-
nicos; documento comprovativo da instituição de investigação 
quando se destina à investigação;
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4.2.5 

5. 

5.1 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

5.2.3 

5.2.4 

5.2.5 

 $9,491.00

32/ISAF/2022

35/2021

46/2021

4.2.5 Embalagens que permitem identificar as informações 
do medicamento tradicional chinês, as quais devem ser rotula-
das, pelo menos, a designação, o número do lote e o prazo de 
validade do medicamento tradicional chinês.

5. Amostras de medicamento tradicional chinês constantes 
do processo de pedido de registo

5.1 O pedido deve satisfazer os seguintes requisitos:

O medicamento tradicional chinês em causa é destinado, ex-
clusivamente, ao registo de medicamento tradicional chinês.

5.2 Ao apresentar o pedido de medicamentos tradicionais 
chineses sujeitos ao regime de autorização, o requerente deve 
apresentar ao Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica as seguintes informações e documentos:

5.2.1 Formulário próprio do pedido de medicamentos tradi-
cionais chineses sujeitos ao regime de autorização, devidamen-
te preenchido;

5.2.2 Declaração de que o medicamento tradicional chinês 
em causa não é permitido lançar no mercado da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau, nem realizar quaisquer activida-
des promocionais do mesmo;

5.2.3 Caso o medicamento tradicional chinês se encontre em 
processo de aprovação de registo, é necessário indicar no for-
mulário do pedido; caso contrário, deve ser apresentada uma 
declaração ou uma descrição de que o medicamento tradicio-
nal chinês em causa será utilizado para o pedido de registo;

5.2.4 A quantidade importada do medicamento tradicional 
chinês em causa só pode ser a quantidade razoável destinada 
ao processo de registo de medicamentos tradicionais chineses;

5.2.5 Amostras da embalagem, rotulagem e folheto informa-
tivo do medicamento tradicional chinês.

(Custo desta publicação $ 9 491,00)

Despacho n.º 32/ISAF/2022

Ao abrigo do disposto na alínea 8) do artigo 3.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e funcio-
namento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica), e no n.º 3 do artigo 77.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 46/2021 (Regulamentação da Lei da actividade 
farmacêutica no âmbito da medicina tradicional chinesa e do 
registo de medicamentos tradicionais chineses), o presidente 
do Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
determina:

1. São aprovadas os «Requisitos de gestão de qualidade e 
exigências técnicas para o fabrico de preparados hospitalares», 
constantes do anexo ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante.

2. As dúvidas decorrentes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

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

附件

（第一款所指者）

醫院製劑的生產質量管理條件及技術要求

1. 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

3. 

4. 

5. 

6. 

6.1 

6.2 

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.

––––––––––

ANEXO

(a que se refere o n.º 1)

Requisitos de gestão de qualidade e exigências técnicas para 
o fabrico de preparados hospitalares

1. Entende-se preparado hospitalar referido nas presentes 
exigências técnicas o medicamento tradicional chinês prepara-
do por próprio hospital ou por uma fábrica de medicamentos 
da medicina tradicional chinesa por encomenda do hospital, de 
acordo com as necessidades clínicas, destinado a um determi-
nado grupo de doente. As presentes exigências técnicas visam 
regular a pedidos de preparação, utilização inter-hospitalar de 
preparados hospitalares, bem como as respectivas aprovação e 
apreciação, e gestão de monitorização na Região Administrati-
va Especial de Macau.

2. As formas farmacêuticas de medicamentos tradicionais 
chineses de preparados hospitalares incluem, mas não se limi-
tam a:

2.1 Formas farmacêuticas tradicionais em sólidas (como pí-
lulas, pós, comprimidos mastigáveis, comprimentos), semissóli-
das (como creme, emplastros) e líquidas (como decoctos) feitas 
por trituração ou por extracção apenas com água ou óleo a 
partir de porções preparadas da medicina tradicional chinesa;

2.2 Grânulos feitos por extracção com água e cápsulas feitas 
por trituração a partir de porções preparadas da medicina tra-
dicional chinesa;

2.3 Enóleos e tinturas feitos por meio de extracção tradi-
cional a partir de porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa;

3. O fabrico de preparados hospitalares deve obedecer as 
exigências técnicas de fabrico constantes do Apêndice I.

4. As exigências para a elaboração de informações técnicas 
de preparados hospitalares constam do Apêndice II.

5. Aprovação de preparados hospitalares

Somente os preparados hospitalares que satisfaçam as exi-
gências constantes do Apêndice I e do Apêndice II podem ser 
autorizados para a utilização. No caso de qualquer alteração 
nas informações de preparados hospitalares autorizados, é ne-
cessário apresentar um novo pedido.

6. Utilização interhospitalar de preparados hospitalares 

6.1  Os preparados hospitalares não podem ser utilizados por 
outras instituições médicas sem autorização.

6.2 Em caso de necessidade de utilização interhospitalar dos 
preparados hospitalares, os hospitais que utilizam os mesmos 
devem apresentar um pedido de autorização ao Instituto para 
a Supervisão e Administração Farmacêutica, especificando as 
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附錄一

醫院製劑生產質量管理要求

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

2. 

2.1 

2.2 

2.3 

razões, prazo, quantidade e âmbito, bem como acompanha-
mento de informações relevantes. Só é permitida a utilização 
interhospitalar após a autorização do Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica.

 
Apêndice I

Requisitos de gestão de qualidade para o fabrico de 
preparados hospitalares

1. Estrutura e pessoal

1.1 Para a preparação de preparados hospitalares, devem ser 
equipadas com uma unidade de fabrico de preparados hospita-
lares, uma unidade de inspecção de medicamentos e uma orga-
nização de gestão da qualidade no departamento farmacêutico. 
A estrutura e as atribuições do pessoal de cada unidade devem 
ser definidas claramente, bem como dotadas de profissionais 
técnicos qualificados em número adequado.

1.2 Os responsáveis pela unidade de fabrico de preparados 
hospitalares e pela unidade de inspecção de medicamentos de-
vem possuir habilitações académicas de bacharelato ou supe-
rior em farmácia ou ter qualificações profissionais relevantes, 
experiências práticas na gestão correspondentes e capacidade 
de avaliar e lidar correctamente com os problemas decorrentes 
no trabalho.

1.3 Não é permitida a acumulação de funções entre os res-
ponsáveis pela unidade de fabrico de preparados hospitalares e 
pela unidade de inspecção de medicamentos.

1.4 O pessoal dedicado à preparação de preparados hospi-
talares e à inspecção de medicamentos deve possuir formação 
técnico-profissional, conhecimentos teóricos básicos e compe-
tências práticas. 

1.5 O pessoal dedicado à preparação de preparados hospita-
lares e à inspecção de medicamentos com requisitos especiais 
deve ainda receber a respectiva formação técnico-profissional.

1.6 Todo o pessoal dedicado à preparação de preparados hos-
pitalares deve estar familiarizado com os presentes requisitos 
de gestão, tendo passado na formação e na avaliação previstas 
nos presentes requisitos de gestão.

2.  Estabelecimentos e instalações

2.1 A fim de garantir a qualidade de preparados hospita-
lares, a unidade de fabrico de preparados hospitalares deve 
afastar-se de todas as fontes de contaminação. As superfícies, 
o pavimento e a vegetação circundantes não devem provocar 
contaminação no processo de preparação.

2.2 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve ser 
equipada com instalações eficazes para evitar contaminação, 
entrada de insectos e outros animais.

2.3 A área da unidade de fabrico de preparados hospitalares 
deve ser adequada à forma farmacêutica e à envergadura de 
preparados hospitalares, e equipada com vestuário para o pes-
soal.
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2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 I I I

表 I）醫藥潔淨室空氣潔淨級別

潔淨級別

懸浮粒子最大允許數（個/m3）

靜態 動態

≥0.5μm ≥5.0μm ≥0.5μm ≥5.0μm

A 3520 20 3520 20

B 3520 29 352000 2900

2.4 As salas operacionais devem ser razoavelmente dividi-
das, de acordo com os processos de preparação de preparados 
hospitalares e as exigências da classe de purificação do ar. A 
área geral e a área limpa devem estar separadas; as áreas para 
preparação, empacotamento, colocação de rótulo e embalagem 
devem estar separadas; os preparados hospitalares para uso in-
terno e para uso externo devem estar separados; os preparados 
hospitalares estéreis e outros preparados hospitalares devem 
estar separados.

2.5 Todo o processo de preparação de preparados hospita-
lares deve estar alinhado razoavelmente consoante as necessi-
dades da forma farmacêutica, e para os devidos efeitos, devem 
ser disponibilizadas diferentes salas operacionais e divididos 
os postos operacionais de acordo com as etapas do processo de 
preparação.

2.6 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve 
dispor de armazém para materiais e produtos acabados ade-
quados aos preparados hospitalares a que se destinam, e de 
instalações para controlo de ar e circulação de ar. 

2.7 Os processos de pré-tratamento, extracção e concentra-
ção dos ingredientes tradicionais chineses devem ser separados 
rigorosamente dos seus processos subsequentes, devendo, para 
os devidos efeitos, dispor de instalações eficazes de remoção 
de poeiras e de exaustão.

2.8 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve ser 
concebida e construída de modo a facilitar a limpeza durante 
a utilização. As superfícies interiores da sala limpa devem ser 
lisas, livres de fendas, de juntas abertas, ou de locais onde se 
possam desprender partículas, bem como resistentes à limpeza 
e desinfeção. As junções entre as paredes e o chão devem ser 
curvadas ou tomadas outras medidas para reduzir a acumula-
ção de poeiras e facilitar a limpeza.

2.9 As tubagens, os dispositivos de iluminação e as saídas 
de ventilação no interior da sala limpa, devem ser concebidos 
e instalados de forma a evitar áreas que não sejam facilmente 
limpas. 

2.10 De acordo com as exigências dos processos de prepa-
ração de preparados hospitalares, a purificação do ar deve ser 
classificada em classes (Tabela I e Tabela II). O número de mi-
crorganismos e partículas de poeira no ar na sala (área) limpa 
deve estar em conformidade com o estipulado, e deve ser testa-
do e registado regularmente.

Tabela I) Classe de purificação de ar da sala limpa 
farmacêutica

Classe de 
purificação

Número máximo permitido de partículas em 
suspensão (por/m3)

Estática Dinâmica

≥0.5μm ≥5.0μm ≥0.5μm ≥5.0μm

Classe A 3520 20 3520 20

Classe B 3520 29 352000 2900
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潔淨級別

懸浮粒子最大允許數（個/m3）

靜態 動態

≥0.5μm ≥5.0μm ≥0.5μm ≥5.0μm

C 352000 2900 3520000 29000

D 3520000 29000

表 II）醫藥潔淨室環境微生物監測

潔淨級別
浮游菌

cfu/m3

沉降菌

（f90mm）

cfu/4小時

表面微生物

接觸

（f55mm）

cfu/碟

五指手套

cfu/手套

A <1 <1 <1 <1

B 10 5 5 5

C 100 50 25

D 200 100 50

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

A

2.15 

3. 

3.1 

3.2 

Classe de 
purificação

Número máximo permitido de partículas em 
suspensão (por/m3)

Estática Dinâmica

≥0.5μm ≥5.0μm ≥0.5μm ≥5.0μm

Classe C 352000 2900 3520000 29000

Classe D 3520000 29000
Não 

regulado
Não 

regulado

Tabela II) Monitorização microbiológica ambiental da 
sala limpa farmacêutica

Classe de 
purificação

Amostra de 
ar

(cfu/m3)

Placa de 
sedimentação 

(f90mm)

(UFC/4h)

Microrganismo na 
superfície

Placa de 
contacto 
(f55mm)

(UFC/ 
/placa)

Impressão 
da luva de 

5 dedos
(UFC/ 
/luva)

Classe A <1 <1 <1 <1

Classe B 10 5 5 5

Classe C 100 50 25 —

Classe D 200 100 50 —

2.11 A sala (área) limpa deve ser bem iluminada.

2.12 As junções entre as janelas, a intercamada técnica, as 
tubagens internas, as saídas de ventilação, os dispositivos de 
iluminação, e as paredes ou os telhados da sala limpa devem 
ser seladas.

2.13 A sala (área) limpa deve manter uma certa pressão posi-
tiva e permitir a entrada duma determinada percentagem do ar 
fresco.

2.14 A localização do tanque de água e dreno de chão ins-
talados na sala (área) limpa deve ser adequada, não podendo 
provocar contaminação para os preparados hospitalares. Não é 
permitido qualquer dreno de chão instalado na sala (área) lim-
pa da Classe A.

2.15 Os biotérios devem ser afastados da unidade de fabrico 
de preparados hospitalares.

3. Equipamentos

3.1 A selecção de modelo e a instalação de equipamentos 
devem obedecer às exigências para a preparação de preparados 
hospitalares, sendo fácil de limpar, desinfectar ou esterilizar, 
operar, reparar e conservar, bem como minimizar risco de erros 
e contaminação.

3.2 Devem ser evitadas a proliferação e a contaminação de 
microrganismos na preparação, no armazenamento e na distri-
buição de água purificada e injectável. Os materiais utilizados 
em tanques de armazenamento e condutas de transporte devem 
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3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

ser não tóxicos e resistentes à corrosão. A concepção e a 
instalação de tubos devem evitar quaisquer ângulos mortos e 
utilização de tubos cegos.

3.3 As superfícies dos equipamentos em contacto directo 
com produtos devem ser lisas, niveladas, fáceis de limpar ou 
desinfectar, resistentes à corrosão, nem ocorrer mudança quí-
mica e absorção nos produtos. Os lubrificantes e os refrigeran-
tes utilizados nos equipamentos não devem provocar contami-
nação para os produtos e recipientes.

3.4 Para a preparação e a inspecção de preparados hospi-
talares devem ser equipados com equipamentos, instalações 
e instrumentos adequados aos diferentes tipos de preparados 
hospitalares.

3.5 Os instrumentos, contadores, mediadores, e balanças que 
se destinem à preparação e à inspecção de preparados hospi-
talares devem satisfazer às exigências para a preparação e a 
inpeccção de preparados hospitalares em termos do seu âmbito 
de aplicação e precisão, e devem ser procedidas regularmente a 
calibração e a manutenção. A data de recalibração dos mesmos 
deve ser indicada em rótulo afixado nos devidos instrumentos, 
e os registos de calibração devem ser conservados pelo menos 
três anos.

3.6 Criação de diversos regulamentos para a gestão de equi-
pamentos e definição dos procedimentos. A gestão, a manuten-
ção e a conservação periódicas dos equipamentos, devem ser 
devidamente registadas e efectuadas por pessoal especializado.

4. Materiais

4.1 Definição de um sistema de gestão no âmbito da aqui-
sição, armazenamento, distribuição e utilização de materiais 
utilizados na preparação de preparados hospitalares.

4.2 Os materiais utilizados na preparação de preparados 
hospitalares devem obedecer às especificações qualitativas e às 
exigências aprovadas, não podendo causar impactos adversos 
para a qualidade de preparados hospitalares.

4.3 Os ingredientes, porções preparadas e extractos da me-
dicina tradicional chinesa utilizados na preparação de prepara-
dos hospitalares devem ser adquiridos de acordo com as espe-
cificações qualitativas e exigências aprovadas, e armazenados e 
conservados adequadamente.

4.4 Todos os tipos de materiais devem ser geridos rigoro-
samente. Os materiais qualificados, materiais em quarentena 
e materiais desqualificados devem ser armazenados separa-
damente, rotulados por etiqueta visível para facilitar a sua 
identificação. Os materiais desqualificados devem ser tratados 
atempadamente.

4.5 Todos os tipos de materiais devem ser armazenados de 
forma razoável, tendo em conta as suas funções e finalidades. 
Para os materiais com requisitos específicos para a tempera-
tura e humidade, devem ser armazenados de acordo com as 
exigências reguladas. Para o armazenamento dos materiais 
voláteis, devem ser evitadas quaisquer contaminações a outros 
materiais. Todos os materiais não podem ser armazenados ao 
ar livre.
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4.6 

4.7 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.7 

5.8 

5.9 

5.10 

4.6 Os materiais devem ser armazenados, de acordo com 
o prazo de utilização previsto, e os mesmos devem ser inspe-
cionados de imediato, durante o período de armazenamento, 
quando ocorra circunstâncias especiais.

4.7 A embalagem, rotulagem e folheto informativo dos pre-
parados hospitalares devem ser coerentes com o conteúdo, 
modelo e texto aprovados pelo Instituto para a Supervisão e 
Administração Farmacêutica e não devem ser alterados livre-
mente; bem como devem ser conservados em locais próprios e 
guardados por pessoal indicado, não podendo ser perdidos.

5. Higiene

5.1 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve 
dispor de medidas sanitárias e regime de gestão sanitária para 
prevenir eventual contaminação, e de um responsável indicado 
para estes fins.

5.2 Na área de preparação de preparados hospitalares não 
devem ser colocados objectos não relacionados com a prepara-
ção. Os resíduos derivados durante a preparação de preparados 
hospitalares devem ser tratados atempadamente.

5.3 A localização de vestuário e casa de banho não pode 
causar impactos adversos à sala (área) limpa.

5.4 Para a área de preparação, equipamentos e recipientes 
para preparação de preparados hospitalares devem dispor de 
procedimentos de limpeza, incluindo métodos de limpeza, 
processos, intervalo de tempo, formas de utilização e locais de 
armazenamento de detergentes ou desinfectantes, ferramentas 
de limpeza, entre outros. 

5.5 A sala (área) limpa deve ser desinfectada regularmente. 
Os desinfectantes utilizados não devem provocar contami-
nação aos equipamentos, materiais e produtos acabados. As 
variedades de desinfectantes devem ser substituídas regular-
mente para evitar a germinação de estirpes resistentes.

5.6 A selecção de materiais, o modelo e a forma de vestir dos 
vestuários de trabalho devem ser adaptados às exigências para 
a preparação de preparados hospitalares e as classes de purifi-
cação.

5.7 A textura dos vestuários de trabalho deve ser lisa, anties-
tática, nem disseminar quaisquer fibras e partículas. Os vestuá-
rios de trabalho estéreis devem cobrir todo o cabelo, a barba e 
os pés, retendo as partículas lançadas pelo corpo e sem mistura 
de vestuários de trabalho.

5.8 Os vestuários de trabalho usados nas salas de diferentes 
classes de purificação de ar devem ser lavados e arrumados 
separadamente e periodicamente, e quando for necessário, 
desinfectados ou esterilizados. No momento da lavagem não 
devem ser introduzidas partículas adicionais.

5.9 O acesso à sala (área) limpa é permitido exclusivamente 
ao pessoal dedicado à preparação de preparados hospitalares e 
pessoal autorizado.

5.10 O pessoal que entra na sala (área) limpa não deve usar 
maquilhagem e ornamentos, evitando o contacto directo dos 
medicamentos com as mãos.
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5.11 

6. 

6.1 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

6.2.4 

6.2.5 

6.2.6 

6.3 

6.3.1 

5.11 Para o pessoal dedicado à preparação de preparados 
hospitalares deve ser criado um arquivo de saúde e submetido 
a exames médicos pelo menos uma vez por ano. O pessoal que 
sofra doenças infecciosas, doenças dermatológicas, ou com feri-
das abertas no corpo não é permitido a manusear a preparação 
de preparados hospitalares.

6. Documentos

6.1 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve 
obter documento de aprovação para o fabrico de preparados 
hospitalares relevantes, emitido pelo Instituto para a Supervi-
são e Administração Farmacêutica.

6.2 A unidade de fabrico de preparados hospitalares deve ter 
os regimes e registos quanto à gestão de preparação e gestão 
de qualidade de preparados hospitalares.

6.2.1 Regimes e registos quanto à utilização, manutenção e 
conservação da área de operação, das instalações e dos equipa-
mentos da unidade de fabrico de preparados hospitalares;

6.2.2 Regimes e registos quanto à recepção de materiais, 
operação de preparação de preparados hospitalares, inspec-
ções, dispensação, distribuição de produtos acabados, comen-
tários e reclamações por parte dos serviços utentes e dos doen-
tes;

6.2.3 Regimes e registos quanto ao reprocessamento, gestão 
de produtos desqualificados, devolução de materiais no arma-
zém, danificação de materiais, tratamento de situações espe-
ciais, etc.;

6.2.4 Regimes e registos quanto à observação de amostras 
retidas;

6.2.5 Regimes e registos quanto à gestão sanitária do am-
biente interior e exterior, equipamentos, pessoal, entre outros;

6.2.6 Regimes e registos quanto aos requisitos de gestão 
de qualidade de preparados hospitalares e formação técnico-
-profissional.

6.3 Os principais documentos relativos à gestão de prepara-
ção de preparados hospitalares incluem:

6.3.1 Procedimentos de preparação e procedimentos de ope-
ração de preparados hospitalares

Procedimentos de preparação incluem: designação, forma 
farmacêutica, prescrição, exigências operacionais para arti-
fícios de preparação de preparado hospitalar; especificações 
qualitativas, parâmetros técnicos e observações de armazena-
mento das matérias-primas (excipientes), dos produtos inter-
médios e dos produtos acabados, bem como requisitos para 
recipientes e materiais de embalagem dos produtos acabados, 
etc.

Procedimentos de operação: normas concretas e exigências 
que devem ser satisfeitas em termos de cada operação (como 
aquecer, mexer, sacudir e misturar, etc.) no processo de prepa-
ração de preparados hospitalares.
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6.3.2 

6.4 

6.4.1 

6.4.2 

6.4.3 

6.5 

6.5.1 

6.5.2 

6.5.3 

6.5.4 

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

6.3.2 Registos de preparação

Os registos de preparação (lista de preparados hospitalares) 
devem conter: número, designação de preparado hospitalar, 
data de preparação, número do lote de preparado, designação 
e registos de operação de equipamentos, quantidade de maté-
rias-primas utilizada, quantidade de produtos acabados e semi-
-acabados, registos de controlo e de circunstâncias especiais 
tratadas no processo de preparação, bem como assinaturas de 
operadores, revisores e arrumadores de cada etapa, etc.

6.4 Os principais documentos de gestão da qualidade de pre-
paração de preparados hospitalares incluem:

6.4.1 Especificações qualitativas e procedimentos de inspec-
ção dos materiais, produtos semi-acabados, e produtos acaba-
dos;

6.4.2 Registos de observação da estabilidade de qualidade de 
preparados hospitalares;

6.4.3 Registo de inspecção.

6.5 Exigências para os documentos de gestão de preparação 
e de gestão da qualidade de preparados hospitalares são as se-
guintes:

6.5.1 A elaboração de documentos deve satisfazer as exigên-
cias previstas na «Lei da actividade farmacêutica no âmbito 
da medicina tradicional chinesa e do registo de medicamentos 
tradicionais chineses», e nas leis, regulamentos e instruções 
técnicas pertinentes;

6.5.2 Deve ser criado um regime de gestão de documentos. 
Os documentos utilizados devem ser da versão autorizada em 
vigor, e os documentos revogados e desactualizados devem ser 
arquivados para efeitos de referência, não podendo ser guarda-
dos no local de trabalho;

6.5.3 As responsabilidades pela elaboração, revisão e aprova-
ção dos documentos devem ser claramente definidas, os quais 
devem ser assinados pelo responsáveis;

6.5.4 Os registos de preparação e de análise da qualidade 
devem ser integralmente arquivados e conservados para efeitos 
de referência em conformidade com as disposições.

7. Gestão de preparação

7.1 Os procedimentos de preparação e os procedimentos de 
operação não podem ser alterados arbitrariamente. Caso haja 
necessidade de alteração, estes devem ser revistos e aprovados 
de acordo com os procedimentos definidos no momento da sua 
elaboração.

7.2 Considera-se um lote de preparados hospitalares de certa 
quantidade de preparados hospitalares rotineiramente prepa-
rados no mesmo ciclo de preparação, com a mesma natureza e 
qualidade dentro dos limites definidos. A cada lote de prepara-
dos hospitalares deve ser atribuído um número de lote.

7.3 Cada lote de preparados hospitalares deve ser verificados, 
tendo em conta a reconciliação entre a quantidade investida 
e obtida, caso haja desvio significativo, é necessário apurar as 
causas e os procedimentos normais só podem ser prosseguidos 
após a obtenção de uma justificação razoável e a confirmação da 
inexistência de problemas potenciais em termos de qualidade.
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7.4 

7.4.1 

7.4.2 

7.4.3 

7.4.4 

7.5 

7.6 

7.7 

8. 

8.1 

8.1.1 

8.1.2 

8.1.3 

7.4 A fim de evitar contaminação e a confusão dos prepara-
dos, as operações de preparação devem ser tomadas as seguin-
tes medidas:

7.4.1 Finda a preparação, deve ser arrumado o local e regista-
da a respectiva arrumação. Antes da iniciação de cada prepa-
ração, deve ser confirmada a inexistência de produtos deixados 
na última preparação;

7.4.2 A preparação de diferentes preparados hospitalares (in-
cluindo diferentes especificações do mesmo preparado hospi-
talar) não pode ser efectuada simultaneamente na mesma área 
de operação. 

7.4.3 No processo de preparação, deve ser evitada a conta-
minação cruzada por partículas de pó soltas no ar, durante as 
pesagens, peneiramento, trituração, etc.; 

7.4.4 Os recipientes utilizados no processo de preparação devem 
ser indicados o nome de material, número do lote, estado e 
quantidade.

7.5 Selecção de água destinada aos processos consoante os 
procedimentos de preparação de preparados hospitalares. A 
água destinada aos processos deve estar em conformidade com 
as especificações qualitativas e ser inspeccionada regularmen-
te. Definição do ciclo de inspecção de acordo com o resultado 
da validação.

7.6 Cada lote de preparados hospitalares devem ser efectu-
ados registos completos que sejam capazes de demostrar cada 
etapa de preparação. Os operadores devem preencher atempa-
damente formulário de registo, com letras legíveis, conteúdo 
verídico, dados completos e assinado pelos operadores, reviso-
res e arrumadores. Os registos devem ser mantidos limpos, não 
podendo ser rasgados ou alterados arbitrariamente. Quando 
for necessário fazer alguma alteração, o responsável pela al-
teração deve assinar na parte alterada e tornar as alterações 
visíveis.

7.7 Os processos de preparação do novo preparado hospita-
lar e os principais equipamentos devem ser validados de acor-
do com o plano de validação. A revalidação deve ser efectuada 
quando os principais factores que tenham afectado a qualidade 
do preparado hospitalar, designadamente alterações dos méto-
dos de processos de preparação ou de controlo da qualidade, 
dos principais matérias-primas e excipientes, dos principais 
equipamentos de preparação, entre outro, bem como decorri-
do um determinado ciclo de preparação. Todos os registos de 
validação devem ser arquivados e guardados de acordo com as 
disposições.

8. Gestão de qualidade e auto-inspecções

8.1 A organização de gestão da qualidade é responsável pela 
gestão da qualidade de todos os processos de preparação de 
preparados hospitalares, cujas atribuições são as seguintes:

8.1.1 Definir as tarefas e atribuições da organização de ges-
tão da qualidade;

8.1.2 Determinar a utilização dos materiais e produtos inter-
médios; 

8.1.3 Estudar sobre a forma de tratamento dos problemas 
graves relacionados com a qualidade de preparados hospitala-
res;
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8.1.4 

8.1.5 

8.2 

8.2.1 

8.2.2 

8.2.3 

8.2.4 

8.2.5 

8.2.6 

8.3 

8.4 

 

附錄二

醫院製劑的技術資料編寫要求

1. 

2.  

2.1 

2.1.1 

2.1.2 

8.1.4 Após os preparados hospitalares ter passado na inspec-
ção, o responsável de organização de gestão da qualidade deve 
verificar os registos de todos os processos de preparação e de-
cidir se os preparados hospitalares vão ser dispensados para a 
utilização; 

8.1.5 Aprovar os procedimentos de tratamento dos produtos 
desqualificados e fiscalizar a sua implementação.

8.2 A unidade de inspecção de medicamentos é responsável 
pela inspecção de todos os processos de preparação de prepa-
rados hospitalares, cujas atribuições são as seguintes:

8.2.1 Elaborar e rever os critérios de controlo interno e os 
procedimentos de inspecção dos materiais, produtos intermé-
dios e produtos acabados, bem como definir o regime de amos-
tragem e retenção de amostras;

8.2.2 Definir os métodos de gestão de equipamentos, instru-
mentos, reagentes, soluções, produtos padrões (ou produtos 
de referência), solução de titulante, meio de cultura e animais 
para fins experimentais para a inspecção;

8.2.3 Proceder à amostragem, inspecção, retenção de amos-
tras de materiais, de produtos intermédios e de produtos aca-
bados, bem como à elaboração de relatório de inspecção;

8.2.4 Monitorizar o número de microrganismo e partículas 
de poeira na sala (área) limpa;

8.2.5 Avaliar a estabilidade de qualidade de produtos aca-
bados, fornecer dados para determinar o prazo de validade de 
preparados hospitalares;

8.2.6 Definir as atribuições do pessoal da unidade de inspec-
ção de medicamentos.

8.3 A organização de gestão da qualidade de preparados hos-
pitalares deve realizar regularmente auto-inspecção. A auto-
-inspecção deve ser realizada de acordo com os procedimentos 
pré-definidos e o conteúdo estipulado, de modo a comprovar a 
consistência com os presentes requisitos de gestão.

8.4 A auto-inspecção deve ser registada e elaborada por um 
relatório, no qual consta avaliação e medidas de melhoria.

 

Apêndice II

Exigências para a elaboração de informações técnicas sobre 
preparados hospitalares

1.  Os requerentes são hospitais que prestam serviços de cui-
dado de saúde na Região Administrativa Especial de Macau.

2.  Instrução do processo

2.1 Documentos gerais

2.1.1 Formulário próprio do pedido de preparados hospitala-
res, devidamente preenchido;

2.1.2 Declaração de que o requerente assume as responsabi-
lidades pela monitorização e gestão dos preparados hospitala-
res, da qual constam, pelo menos, os seguintes elementos:
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2.1.2.1 

2.1.2.2 

2.1.2.3 

2.1.2.4 

2.1.3 

2.1.4 

ISO17025

C M A C NAS

2.1.5 

2.1.6 

CITES

2.1.7 

2.1.2.1 A preparação e utilização de preparado hospitalar 
devem ser sujeitas à monitorização e avaliação das reacções 
adversas de forma a suportar a precaução e o controlo de even-
tuais riscos durante o uso do mesmo, bem como deve ser ela-
borado um plano de contingência para responder a situações 
de emergência relativas à ocorrência de eventuais reacções 
adversas;

2.1.2.2 No caso de ocorrer reacções adversas durante o uso 
do preparado hospitalar, deve comunicá-las ao Instituto para a 
Supervisão e Administração Farmacêutica;

2.1.2.3 Não é permitida a circulação do preparado hospitalar 
no mercado da Região Administrativa Especial de Macau;

2.1.2.4  Não é permitida a divulgação de anúncios publicitá-
rios do preparado hospitalar.

2.1.3 A prescrição do preparado hospitalar relevante não 
contém substâncias medicinais chinesas constantes da parte 
«Ingredientes medicinais chineses tóxicos» da «Lista de ingre-
dientes medicinais chineses usados na Região Administrativa 
Especial de Macau», ou dos padrões de medicamentos esta-
belecidos pelas autoridades competentes de qualquer país ou 
região que identificam como «extremamente tóxicos», «alta-
mente tóxicos» e substâncias de toxicidade comprovadas pela 
toxicologia moderna, bem como declaração de experiência de 
utilização do mesmo no próprio hospital e os respectivos docu-
mentos de registos, nomeadamente declaração de experiência 
de utilização, pelo menos, por 5 anos;

2.1.4 Relatórios de inspecção de amostra emitidos por fá-
brica de medicamentos da medicina tradicional chinesa ou 
instituição de inspecção qualificada, incluindo, mas não se 
limitando às entidades de inspecção de medicamentos a nível 
municipal o superior do Interior da China, ou instituições que 
tenham obtido a certificação de ISO17025, à Acreditação de 
Metrologia da China (CMA), ou reconhecidas pelo Serviço 
Nacional de Acreditação da China para Avaliação de Confor-
midade (CNAS), e as mesmas enviadas devem ser fabricadas 
na fábrica indicada no registo do pedido; caso se trate de pre-
parados hospitalares importados que tenham sido autorizados 
a utilização pelo local de origem, apenas apresenta o relatório 
de inspecção de amostras emitido pelo fabricante.

2.1.5 As amostras ou os modelos da embalagem, rotulagem 
e eventual folheto informativo devem ser satisfeitos o disposto 
nas «Regras da denominação e as exigências técnicas para a 
embalagem, rotulagem e folheto informativo de medicamentos 
tradicionais chineses», e devem ser rotuladas simultaneamente 
a indicação «Preparado hospitalar para uso exclusivo interhos-
pitalar»;

2.1.6 Documentos que comprovam o cumprimento da «Con-
venção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna 
e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES)», desig-
nadamente a cópia do certificado da CITES emitido pela Di-
recção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnoló-
gico, ou documentos equivalentes emitidos pelas autoridades 
competentes dos outros países ou regiões;

2.1.7 Para os preparados hospitalares fabricados em hospitais 
da Região Administrativa Especial de Macau, devem ser apre-
sentados os seguintes documentos:
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2.1.7.1 

2.1.7.2 

2.1.7.3 

2.1.7.4 

2.1.7.5 

2.1.7.6 

2.1.7.7 

2.1.7.7.1 

2.1.7.7.2 

2.1.8 

2.1.9 

2.1.10 

2.2 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.2.1 

2.1.7.1 Descrição sobre as situações de auto-inspecções que 
atendem aos requisitos do Apêndice I (Requisitos de gestão de 
qualidade para o fabrico de preparados hospitalares) das pre-
sentes exigências técnicas;

2.1.7.2 Plano de fabrico proposto;

2.1.7.3 Planta de distribuição de espaço das instalações des-
tinadas à preparação de preparados hospitalares (indicando 
classe de purificação do ar);

2.1.7.4 Catálogos dos principais equipamentos para prepara-
ção e dos instrumentos de inspecção;

2.1.7.5 Catálogos de documentos sobre gestão de preparação 
e gestão da qualidade de preparados hospitalares;

2.1.7.6 Descrição sobre as situações de formação realizada 
pela unidade de preparação de preparados hospitalares no 
âmbito dos «Requisitos de gestão de qualidade para o fabrico 
de preparados hospitalares» e de normas jurídicas de gestão de 
medicamentos;

2.1.7.7 Declarações:

2.1.7.7.1 Prestação de compromisso sobre o cumprimento 
das leis e regulamentos no âmbito de gestão de medicamentos 
e dos «Requisitos de gestão de qualidade para o fabrico de 
preparados hospitalares» por parte da unidade de preparação 
de preparados hospitalares, e a eficácia do funcionamento do 
regime de qualidade;

2.1.7.7.2 Prestação de compromisso sobre a integridade e a 
veracidade das informações apresentadas por parte da unidade 
de preparação de preparados hospitalares.

2.1.8 Original ou cópia autenticada de documento oficial da 
autorização de fabrico do fabricante emitido pelo país ou região 
de origem; caso se trate de fabricante de medicamento da 
medicina tradicional chinesa licenciado pelo Instituto para a 
Supervisão a Administração Farmacêutica, não é necessário a 
entrega do mesmo;

2.1.9 No caso de fabrico encomendado de medicamentos tra-
dicionais chineses, deve ser apresentado o documento compro-
vativo da referida encomenda, designadamente da autorização 
da encomenda ou da minuta do contrato de encomenda ou da 
cópia deste contrato; caso se trate de fabrico por encomenda 
com autorização do Instituto para a Supervisão a Administra-
ção Farmacêutica, não é necessário a entrega do mesmo;

2.1.10 Original ou cópia autenticada de documento oficial da 
autorização de utilização do preparado hospitalar em causa, 
emitido pelo país ou região de origem, ou pelo país ou região 
de procedência, se houver.

2.2 Informações sobre estudos farmacêuticos

2.2.1 Composição, fonte, base teórica e contexto de utiliza-
ção de fórmula do preparado hospitalar;

2.2.2 Origem e controlo de qualidade de todas as substâncias 
medicinais chinesas

2.2.2.1 Origem dos ingredientes medicinais chineses ou das 
porções preparadas da medicina tradicional chinesa, incluindo 
a origem básica (devem ser indicados nome de família, nome 
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2.2.2.2 

2.2.2.2.1 

2.2.2.2.2 

2.2.2.3 

2.2.2.4 

2.2.2.5 

2.2.2.6 

2.2.2.7 

2.2.3 

2.2.3.1 1000

2.2.3.2 

2.2.3.2.1 

2.2.3.2.2 

2.2.3.2.3 

chinês e nome científico de latim), e partes medicinais; caso 
se trate das drogas minerais, deve indicar a categoria, família, 
nome do minério ou nome da rocha e principais substâncias.

2.2.2.2 Informações sobre a qualidade dos ingredientes me-
dicinais chineses ou das porções preparadas da medicina tradi-
cional chinesa

2.2.2.2.1 Normas de execução ou especificações qualitativas 
definidas por si próprio respeitantes aos ingredientes medici-
nais chineses ou às porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa;

2.2.2.2.2 Relatório de inspecção dos ingredientes medicinais 
chineses ou das porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa;

2.2.2.3 Artifícios de processamento das porções preparadas 
da medicina tradicional chinesa;

2.2.2.4 Informações sobre fornecedores dos ingredientes 
medicinais chineses ou das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa;

2.2.2.5 Caso se trate de extracto de produtos usados na me-
dicina tradicional chinesa adquirido do exterior, é necessário 
apresentar as devidas informações relacionadas com as especi-
ficações qualitativas, os métodos de preparação e os fabrican-
tes, bem como eventuais informações sobre os fornecedores e 
os documentos de aprovação;

2.2.2.6 Caso se trate de extracto produzido por si próprio, é 
necessário apresentar as informações relevantes das porções 
preparadas utilizadas, informações detalhadas dos artifícios de 
preparação e dos estudos de artifício;

2.2.2.7 Caso o preparado hospitalar contenha matérias-
-primas de origem bovina, deve satisfazer concomitantemente 
as exigências previstas nas «Normas técnicas para o registo de 
medicamentos tradicionais chineses com origem bovina»

2.2.3 Método de preparação 

2.2.3.1 Para a fórmula de preparado hospitalar, deve apre-
sentar as informações da composição da fórmula de cada in-
grediente e excipiente medicinais chineses por unidade de 1000 
preparados;

2.2.3.2 Artifícios de preparação

2.2.3.2.1 Informações sobre estudos de artifício. Apresentar 
informações sobre estudos da selecção da linha de artifício de 
preparação para justificar a razoabilidade da selecção da mes-
ma;

2.2.3.2.2 Descrição detalhada de artifício de processamento. 
Descrever o processo de artifício de preparação, especificar as 
etapas de artifícios e os seus parâmetros;

2.2.3.2.3 Fluxograma do processo de artifício. Apresentar 
um fluxograma do processo completo, intuitivo e conciso, no 
qual deve constar todas as etapas de artifício e indicar os seus 
principais parâmetros e os solventes extractos utilizados, de 
acordo com as etapas de artifício;
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2.2.3.2.4 

2.2.3.2.5 

2.2.3.2.6 

2.2.3.2.2 2.2.3.2.4

2.2.4 

2.2.5 

2.2.5.1 

2.2.5.2 

2.2.5.3 

2.2.5.3.1 

2.2.5.3.2 

2.2.5.4 

2.2.5.1 2.2.5.2

2.2.6 

2.2.6.1 

2.2.6.1.1 

2.2.6.1.2 

2.2.3.2.4 A lista do conteúdo de substâncias, excipientes e 
solventes da medicina tradicional chinesa. Os solventes utiliza-
dos no artifício de preparação, mas finalmente foram removi-
dos, também devem ser listados;

2.2.3.2.5 Informações dos equipamentos de produção;

2.2.3.2.6 No caso de o preparado hospitalar para o qual ter 
sido autorizado para o registo pelas autoridades competentes 
do país ou região de origem, ou do país ou região de procedên-
cia, apresenta-se apenas as informações referidas nos pontos 
2.2.3.2.2 a 2.2.3.2.4.

2.2.4 Controlo de qualidade dos excipientes

Os excipientes utilizados devem dispor de critérios de uso, 
bem como apresentar a origem dos excipientes e as suas nor-
mas de execução.

2.2.5 Controlo de qualidade dos produtos acabados

2.2.5.1 Informações e documentação sobre estudos de en-
saios de qualidade. Apresentar as informações sobre estudos 
de qualidade relacionados com as especificações qualitativas, 
incluindo, mas não se limitando às informações sobre a se-
lecção dos indicadores de ensaio e os métodos do controlo de 
qualidade que reflectem a qualidade crucial de preparados 
hospitalares, bem como a respectiva documentação; 

2.2.5.2 Especificações qualitativas e descrição de redacção;

2.2.5.3 Relatório de inspecção sobre a qualidade de produtos 
acabados

2.2.5.3.1 Apresentação do relatório de inspecção da qualida-
de, pelo menos de três lotes mais recentes, de produtos acaba-
dos;

2.2.5.3.2 Apresentação do relatório de inspecção, pelo menos 
de três lotes mais recentes, de produtos acabados que atendem 
às «Normas sobre os limites máximos de metais pesados, ele-
mentos tóxicos, microrganismos e resíduos de pesticidas, nos 
medicamentos tradicionais chineses»;

2.2.5.4 No caso de o preparado hospitalar para o qual ter 
autorizado para o registo pelas autoridades competentes do 
país ou região de origem, ou do país ou região de procedência, 
as informações referidas nos pontos 2.2.5.1 e 2.2.5.2 podem ser 
substituídas pelas especificações qualitativas aprovadas pelas 
autoridades competentes do país ou região de origem, ou do 
país ou região de procedência;

2.2.6 Estabilidade

2.2.6.1 Ensaio de estabilidade

2.2.6.1.1 As informações dos estudos de ensaio de estabili-
dade incluem, pelo menos, métodos de ensaio, itens de ensaio, 
duração de ensaio, análise de resultados, determinação do pra-
zo de validade, determinação das condições de conservação e 
gráficos de ensaio relevantes;

2.2.6.1.2 Relatório final de estabilidade. Deve efectuar um 
balanço sobre o estudo de estabilidade relativo à condição das 
amostras, às condições de inspecção aos indicadores de ins-
pecção e aos resultados de inspecção, bem como determinar as 
condições de conservação e o prazo de validade;
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2.2.6.1.3 

2.2.6.1.2

2.2.6.2 

3. 

4. 

 $36,816.00

33/ISAF/2022

11/2021

35/2021

46/2021

 

 

 

 

2.2.6.1.3 No caso de o preparado hospitalar para o qual ter 
autorizado para o registo pelas autoridades competentes do 
país ou região de origem, ou do país ou região de procedência, 
apresenta-se apenas informações referidas no ponto 2.2.6.1.2.

2.2.6.2 Selecção de materiais de embalagem e recipientes 
que têm contacto directo com preparados hospitalares

Declarar que os materiais de embalagem utilizados estão em 
conformidade com as especificações qualitativas e da origem 
lícita dos materiais de embalagem e recipientes.

3. O Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêu-
tica pode exigir que os requerentes apresentem outras informa-
ções em resposta às necessidades reais de aprovação e aprecia-
ção dos pedidos.

4. As informações sobre o processo de registo de preparados 
hospitalares podem ser apresentadas em formato digital. No 
caso de a apresentação, em formato digital, de documentos 
comprovativos emitidos pelas autoridades competentes de 
qualquer país ou região, o requerente deve apresentar o origi-
nal ou a cópia autenticada dos mesmos antes da obtenção do 
registo de preparado hospitalar, para efeitos de verificação pelo 
Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica.

(Custo desta publicação $ 36 816,00)

Despacho n.º 33/ISAF/2022

Ao abrigo do disposto no n.º 5 do artigo 10.º e no n.º 2 do 
artigo 29.º da Lei n.º 11/2021 (Lei da actividade farmacêutica 
no âmbito da medicina tradicional chinesa e do registo de me-
dicamentos tradicionais chineses), na alínea 8) do artigo 3.º do 
Regulamento Administrativo n.º 35/2021 (Organização e fun-
cionamento do Instituto para a Supervisão e Administração 
Farmacêutica), bem como no artigo 2.º e no n.º 7 do artigo 65.º 
do Regulamento Administrativo n.º 46/2021 (Regulamenta-
ção da Lei da actividade farmacêutica no âmbito da medicina 
tradicional chinesa e do registo de medicamentos tradicionais 
chineses), o presidente do Instituto para a Supervisão e Admi-
nistração Farmacêutica determina:

1. São aprovadas as «Especificações qualitativas e exigências 
técnicas para o fabrico de porção preparada da medicina tra-
dicional chinesa e extracto de produto usado na medicina tra-
dicional chinesa», constantes do anexo ao presente despacho, 
que dele faz parte integrante.

2. As dúvidas resultantes da aplicação deste despacho são 
resolvidas por decisão do presidente do Instituto para a Super-
visão e Administração Farmacêutica.

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

  Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 13 de Abril de 2022. 

O Presidente do Instituto, Choi Peng Cheong.
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附件

（第一款所指者）

中藥飲片及中藥提取物的製造質量標準及技術要求

1. 

2. 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

ANEXO
(a que se refere o n.º 1)

Especificações qualitativas e exigências técnicas para o 
fabrico de porção preparada da medicina tradicional chinesa 
e extracto de produto usado na medicina tradicional chinesa

1. As presentes exigências técnicas visam regular as porções 
preparadas, extractos da medicina tradicional chinesa, e grânu-
los de um único ingrediente da fórmula da medicina tradicio-
nal chinesa fabricados por fábrica de medicamentos da medi-
cina tradicional chinesa na Região Administrativa Especial de 
Macau listados na «Lista de ingredientes medicinais chineses 
usados na Região Administrativa Especial de Macau». 

2. Os grânulos de um único ingrediente medicinal chinês dos 
medicamentos tradicionais chineses (doravante designado por 
«grânulos dos medicamentos tradicionais chineses») são su-
plementos para as porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa. Os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses 
são fabricados por meio de extracção de água, separação, con-
centração, secagem e granulação a partir de porções prepara-
das da medicina tradicional chinesa com um único ingrediente 
medicinal chinês. Sob orientações da teoria da medicina tra-
dicional chinesa, os grânulos são preparados de acordo com as 
prescrições clínicas da medicina tradicional chinesa, que são 
dissolvidos e administrados pelos pacientes. A supervisão dos 
grânulos dos medicamentos tradicionais chineses é incluída na 
área de gestão de porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa.      

3. As fábricas de medicamentos da medicina tradicional 
chinesa devem, antes de pedir autorização prévia, apresentar 
ao Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica 
as especificações qualitativas e os requisitos para fabrico dos 
produtos acima mencionados que pretendem fabricar, com as 
seguintes informações:  

3.1 Requerimento, onde devem ser indicados o tipo e o nome 
dos produtos a fabricar;

3.2 Procedências das substâncias medicinais chinesas das 
porções preparadas da medicina tradicional chinesa, extractos 
de produtos usados na medicina tradicional chinesa ou grânu-
los dos medicamentos tradicionais chineses;

3.3 No caso de porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa, devem ser apresentadas as suas especificações quali-
tativas que estejam em conformidade com a Farmacopeia Chi-
nesa ou com os requisitos e regulamentos de processamento de 
porções preparadas da medicina tradicional chinesas definidas 
localmente;

3.4 No caso de extractos de produtos usados na medicina tra-
dicional chinesa, devem ser apresentados os métodos de prepa-
ração, controlo da qualidade e propriedades físicas e químicas;

3.5 No caso de grânulos dos medicamentos tradicionais chi-
neses, devem ser apresentadas as informações sobre os estudos 
da especificação e dos artifícios de produção que podem ser 
encontradas nos requisitos técnicos pertinentes que constam 
do apêndice; 
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3.6 

3.7 

3.8 

CITES

4. 

4.1 

4.1.1 

4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

4.1.7 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

4.2.7 

3.6 As «Normas técnicas para o registo de medicamentos 
tradicionais chineses com origem bovina», depois das devidas 
adaptações, são aplicáveis ao fabrico de porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa e extractos com origem bovina, 
bem como os grânulos dos medicamentos tradicionais chine-
ses;    

3.7 Amostras de embalagem, rotulagem e folhetos informati-
vos, se houver;

3.8 Documentos comprovativos do cumprimento da «Con-
venção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna 
e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção», nomeadamente 
a cópia do certificado da Convenção sobre o Comércio Interna-
cional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas 
de Extinção (CITES) emitido pela Direcção dos Serviços de 
Economia e Desenvolvimento Tecnológico ou um documento 
equivalente emitido pela autoridade competente de outro país 
ou região;

4. Na embalagem ou rotulagem de porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa, extractos de produtos usados na 
medicina tradicional chinesa e grânulos dos medicamentos tra-
dicionais chineses, não pode haver afirmações sobre prevenção 
ou tratamento de doenças, devendo constar o seguinte:

4.1 Porção preparada da medicina tradicional chinesa

4.1.1 Denominação

Os artifícios de processamento devem ser descritos clara-
mente. Se os artifícios de processamento de porções prepara-
das da medicina tradicional chinesa forem de processamento 
de purificação ou de processamento de corte, a denominação 
das porções preparadas pode ser idêntica à do ingrediente me-
dicinal chinês, salvo disposições em contrário;   

4.1.2 Fabricante;

4.1.3 Origem;

4.1.4 Especificação;

4.1.5 Número do lote;

4.1.6 Data de fabrico;

4.1.7 Condições de armazenamento. 

4.2 Extractos de produtos usados na medicina tradicional 
chinesa

4.2.1 Denominação;

4.2.2 Fabricante;

4.2.3 Origem;

4.2.4 Especificação;

4.2.5 Número do lote;

4.2.6 Data de validade;

4.2.7 Condições de armazenamento. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

4.3.3 

4.3.4 

4.3.5 

4.3.6 

4.3.7 

4.3.8 

中藥配方單味顆粒的質量控制與標準制定技術要求

1. 

2. 

3. 

3.1 

3 15

3

4.3 Grânulos dos medicamentos tradicionais chineses

4.3.1 Denominação: composta por denominação de porções 
preparadas da medicina tradicional chinesa e «grânulos dos 
medicamentos tradicionais chineses» ou «grânulos de fórmu-
la»;  

4.3.2 Quantidade de porções preparadas equivalente por 
grama;

4.3.3 Especificação;

4.3.4 Fabricante;

4.3.5 Origem;

4.3.6 Número do lote;

4.3.7 Data de validade;

4.3.8 Condições de armazenamento. 

Apêndice: Exigências técnicas para controlo de qualidade e 
definição de especificações de grânulos de um único ingredien-
te medicinal chinês dos medicamentos tradicionais chineses

Apêndice

Exigências técnicas para controlo de qualidade e definição 
das especificações de grânulos de um único ingrediente medi-
cinal chinês dos medicamentos tradicionais chineses

1. À excepção dos processos de conformação, a preparação 
dos grânulos de um único ingrediente medicinal chinês dos 
medicamentos tradicionais chineses (doravante designado por 
«grânulos dos medicamentos tradicionais chineses») deve estar 
basicamente em conformidade com as decocções tradicionais, 
ou seja, a extracção é realizada por meio de aquecimento tendo 
água como solvente, utilizando métodos físicos para se pro-
ceder aos artifícios de produção como a separação de sólido-
-líquido, concentração, secagem e conformação de grânulos. 

 2. As espécies que são inadequadas para o fabrico de grâ-
nulos dos medicamentos tradicionais chineses, não devem ser 
direccionadas para o fabrico de grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses.   

3. Requisitos para as amostras utilizadas em pesquisas e 
substâncias de referências

3.1 Amostras utilizadas em pesquisas

As amostras utilizadas em pesquisas devem ser representa-
tivas, o local de origem dos ingredientes medicinais chineses 
deve englobar os locais de plantação de qualidade ou principais 
áreas de plantação das espécies dos ingredientes medicinais 
chineses que pretendem utilizar; em cada local de plantação de 
ingredientes medicinais chineses, o número de amostras não 
pode ser inferior a 3 lotes e devem ser recolhidos pelo menos 
15 lotes de amostras de ingredientes medicinais chineses; após 
a identificação pelo pessoal técnico especializado em farmácia 
tradicional chinesa, pode-se fabricar porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa e «decoctos de referência». Pelo 
menos 3 destes lotes devem ter a quantidade para comerciali-
zação, satisfazendo requisitos relativos a amostras para efeitos 
de registo. O armazenamento das amostras deve satisfazer os 
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3.2 

4. 

4.1 

4.2 

4.2.1 

4.2.2 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

requisitos para conservação de cada tipo. Conforme os requi-
sitos, devem ser reservadas amostras de referência de todas as 
amostras. 

3.2  Substâncias de referência

A definição de especificações deve utilizar substâncias de 
referência reconhecidas pelas autoridades competentes nacio-
nais (incluindo matérias de referência, extractos de referência 
e ingredientes medicinais de referência). Se as substâncias de 
referência utilizadas forem desenvolvidas por si próprio, devem 
ser apresentadas as informações dos estudos sobre substâncias 
de referência e amostras físicas das substâncias de referência. 

4. Requisitos para matérias-primas

4.1 Ingredientes medicinais chineses

Os ingredientes medicinais chineses para o fabrico de por-
ções preparadas da medicina tradicional chinesa devem estar 
em conformidade com a Farmacopeia Chinesa ou com outras 
disposições dos padrões de ingredientes medicinais nacionais. 
Deve ser fixada a base de origem, tempo de colheita, método 
de processamento no local de origem, partes medicinais, etc. e 
deve ser fundamentada a escolha. 

4.2 Porções preparadas da medicina tradicional chinesa

4.2.1 Nas porções preparadas da medicina tradicional chi-
nesa usadas no fabrico de grânulos dos medicamentos tradi-
cionais chineses devem ser atendidos os requisitos relevantes 
de porções preparadas da medicina tradicional chinesa e as 
disposições das normas gerais de manipulação, como previsto 
na Farmacopeia Chinesa; e conjugando a qualidade real dos 
ingredientes medicinais chineses com o nível de controlo dos 
processos de manipulação, devem ser elaborados padrões de 
controlo interno e indicadores chave de controlo pelo fabricante.

4.2.2 Devem ser descritos detalhadamente os métodos e con-
dições de manipulação das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa, bem como o método de controlo de quali-
dade nos processos de fabrico.  

5. Requisitos para excipientes

5.1 Solvente para extracção

O solvente para extracção de grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses é água para uso farmacêutico, não poden-
do ser utilizado solvente ácido, alcalino nem orgânico. 

5.2 Excipientes

Os excipientes utilizados devem dispor as respectivas nor-
mas, bem como apresentar a sua origem e normas de execução.

5.3 Material da embalagem e recipiente que têm contacto di-
recto com os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses

O material da embalagem e o recipiente que têm contacto di-
recto com os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses 
devem estar em conformidade com as especificações de qua-
lidade, apresentando, se houver, documentos comprovativos 
sobre as especificações de qualidade e legitimidade de origem 
dos materiais da embalagem e dos recipientes. 
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7.1 

7.2 

7.2.1 

6. Requisitos para decoctos de referência

Os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses são 
produtos de porções preparadas da medicina tradicional chi-
nesa com um único ingrediente medicinal chinês, por meio de 
extracção da água, e para garantir que os grânulos dos medica-
mentos tradicionais chineses mantenham a segurança e eficá-
cia das porções preparadas da medicina tradicional chinesa, é 
necessário haver decoctos de referência como ponte de ligação. 
Os decoctos de referência, como referência básica de substân-
cia, servem para determinar se os grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses estão basicamente em conformidade com 
os decoctos clínicos de porções preparadas da medicina tradi-
cional chinesa com um único ingrediente medicinal chinês. 

7. Estudo sobre a caracterização dos decoctos de referência

Segundo a teoria da medicina tradicional chinesa, pelo 
menos 15 lotes de matérias-primas representativas são prepa-
radas, respectivamente, em conformidade com as decocções 
regulamentadas de método de preparo de decoctos para efeitos 
clínicos, seguindo-se a decocção, a separação de sólido-líquido, 
a concentração adequada ou um método de secagem adequa-
do, determinando o rendimento de extracção do creme, o teor 
dos componentes activos (ou indicadores) e a taxa de transfe-
rência etc. Calcula-se o valor médio relevante e especifica-se a 
margem aceitável da sua variação. Todos os estudos farmacêu-
ticos sobre os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses 
devem ser comparados com os decoctos de referência. 

7.1 Matéria-prima de decoctos usados nos estudos sobre a 
caracterização de decoctos de referência

Estudos sobre as matérias-primas usadas na caracterização 
de decoctos de referência 

As matérias-primas, incluindo os ingredientes da medicina 
tradicional chinesa e as relativas porções preparadas da medi-
cina tradicional chinesa, designadas para estudos sobre a ca-
racterização dos decoctos de referência, além de satisfazerem 
os requisitos para as «amostras utilizadas em pesquisas» e «re-
quisitos para excipientes e matérias-primas» acima referidos, 
e ainda as especificações das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa devem estar em conformidade com a «Far-
macopeia Chinesa». 

7.2 Preparação de decoctos usados nos estudos sobre a ca-
racterização de decoctos de referência 

A preparação de decoctos a partir de porções preparadas 
da medicina tradicional chinesa com um único ingrediente 
medicinal chinês, inclui as etapas de decocção, separação de 
sólido-líquido, concentração e secagem, estabelecendo méto-
dos, equipamentos, parâmetros dos processos e procedimentos 
operacionais.

7.2.1 Decocção

A preparação da decocção, é baseada no estudo completo de 
documentação desde a antiguidade até ao presente, conside-
rando as propriedades do medicamento chinês, as partes com 
propriedades medicinais, a textura, entre outros, como factores 
e estabelecendo os parâmetros relativos aos métodos de pré-
-processamento, número de decocção, quantidade de água para 
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decocção, tempo de decocção, entre outros. Na apresentação 
do pedido de informação deve-se indicar o nome e o modelo 
dos equipamentos. Recomenda-se que para cada decocto, se 
utiliza uma quantidade não inferior a 100 gramas de porções 
preparadas da medicina tradicional chinesa, podendo-se re-
duzir adequadamente a quantidade quando se trata de flores e 
folhas. 

7.2.1.1 Pré-processamento

Antes da decocção, as porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa devem satisfazer as exigências das especi-
ficações da «Farmacopeia Chinesa», devendo-se também ter 
como referência a experiência tradicional para a realização de 
tratamentos necessários às porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa. 

7.2.1.2 Imersão  

Antes da decocção, as porções preparadas da medicina tra-
dicional chinesa devem ser imersas, por um tempo de imersão 
determinado de acordo com a textura das porções preparadas 
da medicina tradicional chinesa, sendo este geralmente não 
inferior a 30 minutos. 

7.2.1.3 Número de vezes de decocção 

Geralmente, faz-se duas decocções para cada decocto.

7.2.1.4 Quantidade de água para decocção

Uma vez que a textura e a absorção de água das porções pre-
paradas da medicina tradicional chinesa variam muito, a quan-
tidade de água deve ser determinada de acordo com as dife-
rentes porções preparadas da medicina tradicional chinesa. A 
quantidade da água para decocção é geralmente determinada 
de 2 a 5 cm a contar da superfície das referidas porções prepa-
radas; as porções preparadas da medicina tradicional chinesa 
de flores, ervas ou porções preparadas da medicina tradicional 
chinesa de cozedura prolongada podem adicionar adequada-
mente mais água para decocção. 

7.2.1.5 Tempo de decocção

O tempo de decocção é determinado de acordo com as pro-
priedades do medicamento chinês e as indicações e funções 
terapêuticas. Geralmente a decocção é cerca de 30 minutos, 
depois da fervura; as porções preparadas da medicina tradicio-
nal chinesa que aliviam sintomas externos, que tiram o calor 
interno e que libertam cheiro aromático não são adequadas 
para uma cocção prolongada, devendo-se realizar uma decoc-
ção de cerca 20 minutos, depois da fervura; para as porções 
preparadas da medicina tradicional chinesa com uma textura 
dura pode-se aumentar adequadamente o tempo de decocção; 
as porções preparadas da medicina tradicional chinesa do tipo 
tónico podem ser primeiro fervidas a lume forte, depois de 
levantada a fervura, deve-se cozer a lume brando durante 60 
minutos. O tempo da segunda decocção pode ser encurtado 
adequadamente. 

7.2.2 Separação de sólido-líquido

7.2.2.1 Separação

A separação faz-se enquanto quente e o número da malha de 
filtro deve ser superior a 100, devendo-se estabelecer os méto-
dos, os equipamentos, as substâncias consumíveis e as condi-
ções. 
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7.2.2.2 Mistura

Misturam-se duas soluções de decocção, prontas a serem uti-
lizadas.

7.2.3 Concentração e secagem

Depois da mistura de soluções acima referida, obtém-se um 
creme por concentração, geralmente feito para uma quantidade 
especificada, ou um produto seco por métodos de secagem ade-
quados. A concentração pode ser feita a baixa temperatura por 
concentração em descompressão e a temperatura geralmente 
não excede os 65ºC. A secagem é feita por congelação ou por 
um método adequado para garantir a estabilidade da qualida-
de e que se descongela facilmente sem adição de excipientes.  

8. A caracterização dos decoctos de referência deve incluir, 
pelo menos, os seguintes parâmetros: 

8.1 Rendimento de extracção do creme

Utiliza-se o extracto em pó para calcular o rendimento de 
extracção do creme obtido e o desvio padrão (SD). O intervalo 
admissível do rendimento de extracção do creme é calculado 
com 3 desvios padrões da média (ou que fique no intervalo entre 
70%-130% do valor médio). 

8.2 Teor dos componentes activos (ou indicadores) e a taxa 
de transferência 

Deve-se definir um método de determinação de teor para 
componentes activos (ou indicador); medir o teor dos com-
ponentes activos (ou indicador) dos decoctos de referência de 
cada lote e calcular a taxa de transferência e o desvio padrão. 
O intervalo admissível da taxa de transferência é calculado 
com 3 desvios padrões da média (ou que fique no intervalo 
entre 70%-130% do valor médio), determinando o teor dos 
componentes activos (ou indicador) e fixando os limites e o in-
tervalo do teor. 

Para os itens que apresentam a determinação de teor de 
óleo volátil definidos nos padrões das porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa e para as porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa que contenham componentes 
de óleo volátil, «colocadas no final da decocção» segundo as 
prescrições clínicas da medicina tradicional chinesa, aplicam-
-se métodos adequados de determinação de teor de óleo volátil 
para estes decoctos, determinando o teor de óleo volátil nos 
decoctos. 

8.3 Cromatograma característico

Recomenda-se a utilização da cromatografia líquida ou 
cromatografia gasosa para comparar o número de picos em 
cromatografia dos principais componentes, especificando o seu 
tempo de retenção relativo, bem como marcar a concentração 
das amostras (cada mililitro corresponde a um peso em gramas 
de porções preparadas da medicina tradicional chinesa).   

9. Para todos os estudos farmacêuticos dos grânulos dos 
medicamentos tradicionais chineses, incluindo a determinação 
dos parâmetros dos artifícios, o método de controlo de qua-
lidade e a escolha dos indicadores, definição de limites, etc., 
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devem ser realizados estudos de comparação baseando-se, no 
mínimo, nos três parâmetros acima referidos para os decoctos 
de referência. 

10. Requisitos para os artifícios de fabrico

10.1 Estudos sobre os artifícios de fabrico

10.1.1 Indicador de avaliação da razoabilidade dos artifícios

Os estudos sobre os artifícios de fabrico dos grânulos dos 
medicamentos tradicionais chineses devem ter os decoctos de 
referência como indicadores de referência, utilizando o rendi-
mento de extracção do creme, a taxa de transferência do teor 
dos principais componentes, a conformidade com os cromato-
gramas fingerprint ou com os cromatogramas característicos, 
servindo como indicadores de inspecção. Deve-se realizar 
estudos completos sobre matérias-primas, intermediários, 
transferência quantitativa e qualitativa e equilíbrio dos mate-
riais nos processos de manipulação do produto acabado para 
determinar todos os parâmetros dos processos. 

10.1.2 Extracção 

Ter como referência os artifícios de preparação dos decoc-
tos de referência para desenvolvê-los até à escala comercial. 
Devem ser estudados e avaliados os parâmetros dos principais 
artifícios que afectam a qualidade. Devem ser referenciados os 
principais parâmetros das especificações das porções prepa-
radas da medicina tradicional chinesa por processamento de 
corte (fragmentadas) utilizadas na extracção, dos métodos de 
extracção, da temperatura de extracção, da quantidade de água 
para decocção e do número de vezes de extracção. 

Quando a produção é à escala comercial, pode-se primei-
ro extrair o óleo volátil das porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa que contêm óleos voláteis e que são colo-
cadas no fim da decocção tradicional. Depois, de acordo com 
o intervalo da taxa de transferência do teor do óleo volátil dos 
decoctos de referência, calcula-se a quantidade de óleo volátil 
a adicionar, e adiciona-se o óleo proporcionalmente. 

10.1.3 Separação de sólido-líquido

Observar os métodos de separação de sólido-líquido escolhi-
dos e os parâmetros dos equipamentos, determinando os parâ-
metros técnicos.

10.1.4 Concentração

Observar os métodos de concentração, a temperatura e o 
grau de vácuo escolhidos, especificando a influência nos indi-
cadores da observação, determinando os parâmetros técnicos.

10.1.5 Secagem

Observar os métodos de secagem escolhidos e os parâmetros 
dos equipamentos e dos artifícios, especificando a influência 
nos indicadores da observação e determinando os parâmetros 
técnicos. Se for necessária a utilização de excipientes no pro-
cesso de secagem, deve-se observar o tipo e a quantidade uti-
lizada de excipientes, determinando o tipo dos excipientes e a 
sua quantidade mínima a utilizar.
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10.1.6 Conformação

Devem ser realizados estudos sobre prescrições das prepara-
ções e processos de conformação, incluindo o tipo e a quanti-
dade usada de excipientes, métodos de granulação, métodos de 
secagem, equipamentos e seus parâmetros técnicos, rendimen-
to na obtenção dos produtos acabados, materiais de embala-
gem, etc. Deve-se especificar os tipos e quantidades usadas de 
excipientes e todos os parâmetros dos artifícios, bem como os 
materiais de embalagem em contacto directo com os produtos 
de medicina tradicional chinesa.

Às prescrições de preparação podem ser adicionados ade-
quadamente excipientes para o ajustamento, de modo a garan-
tir o estabelecimento de uma relação de conversão uniformi-
zada e fixa entre grânulos e porções preparadas da medicina 
tradicional chinesa, para facilitar uma preparação clínica. 
Geralmente, a proporção entre os excipientes e intermediários 
não excede a proporção de 1:1, devendo-se minimizar a utiliza-
ção de excipientes, salvo disposições em contrário.    

10.1.7 Definição dos processos de fabrico

De acordo com os resultados dos estudos sobre extracção, 
separação de sólido-líquido, concentração, secagem e proces-
sos de conformação, definir os processos de fabrico de grânu-
los dos medicamentos tradicionais chineses, especificar todos 
os parâmetros dos artifícios, bem como elaborar um plano de 
ampliação de fabrico.

10.2 Ensaios sobre fabrico e controlo de procedimentos 

De acordo com o plano de ampliação de fabrico, efectuar 
ensaios sobre fabrico com mais de 3 lotes de grânulos dos me-
dicamentos tradicionais chineses. De acordo com os ensaios à 
escala comercial ou com os dados dos lotes validados, avaliar 
integradamente a combinação de dados dos lotes submetidos 
aos ensaios e estudos, determinar os diversos parâmetros dos 
artifícios de fabrico, clarificar os pontos essenciais de controlo 
da qualidade nos processos de fabrico e os métodos de contro-
lo, e estabelecer regulamentos para artifícios de fabrico. 

10.3 Requisitos para intermediários

Nos processos de preparação dos grânulos dos medicamen-
tos tradicionais chineses, os ingredientes da medicina tradi-
cional chinesa que atendam aos requisitos são fabricados em 
porções preparadas da medicina tradicional chinesa e, em se-
guida, de acordo com os requisitos para os artifícios de fabrico 
de grânulos dos medicamentos tradicionais chineses, deve-se 
estabelecer nos regulamentos para os artifícios de fabrico um 
plano de utilização de matérias-primas. Podem ser estabele-
cidos métodos de manipulação de lotes mistos para resolver o 
problema de variação da qualidade das matérias-primas e, em 
seguida, de acordo com os artifícios estabelecidos, por meio 
de extracção, separação e concentração, obtêm-se os inter-
mediários e são elaborados regulamentos adequados para os 
artifícios de fabrico. 

Devem ser definidas especificações para os intermediários 
que são comparados com decoctos de referência. Tomando os 
parâmetros da caracterização dos decoctos de referência como 
o valor teórico dos indicadores dos intermediários à escala 
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comercial, depois da ampliação de fabrico, são determinados 
os parâmetros reais dos processos de fabrico, definindo o ren-
dimento de extracção do creme dos intermediários, os limites 
máximos e mínimos do teor, os cromatogramas característicos 
ou os cromatogramas fingerprint.

10.4 Requisitos para transferência quantitativa e qualitativa

Através da observação da qualidade dos ingredientes me-
dicinais chineses, da manipulação de porções preparadas da 
medicina tradicional chinesa, dos estudos sobre decoctos de 
referência e artifícios de fabrico, são especificadas as princi-
pais propriedades de qualidade. Tomando como referência 
os valores da caracterização do rendimento de extracção do 
creme, do teor e da taxa de transferência do teor, dos cromato-
gramas característicos ou dos cromatogramas fingerprint, dos 
produtos da precipitação etc., descreve-se de forma detalhada 
a transferência quantitativa e qualitativa de todos os processos 
de fabrico, definindo o intervalo admissível de variações e as 
devidas razões. A transmissão quantitativa e qualitativa deve 
apresentar uma correlação, viabilidade e razoabilidade em 
todo o processo desde as matérias-primas, os intermediários e 
até ao produto acabado. 

11. Requisitos para definição das especificações

As especificações dos grânulos dos medicamentos tradicio-
nais chineses incluem principalmente: Denominação, fontes, 
métodos de manipulação, características fenotípicas, identi-
ficação, inspecção, produtos de precipitação, cromatogramas 
característicos e cromatogramas fingerprint, determinação do 
teor, especificação, conservação, etc. Deve ser apresentada a 
descrição de especificações e a redacção dos grânulos dos me-
dicamentos tradicionais chineses. 

11.1 Denominação

É denominada pelo nome da porção preparada da medicina 
tradicional chinesa seguido de «grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses» ou de «grânulos de fórmula». Para plan-
tas de diferentes origens ou cujo uso precise ser distinguido 
clinicamente das origens específicas, o nome dos grânulos de 
fórmula deve mencionar o nome chinês dessa planta. 

11.2 Fontes

São grânulos de fórmula fabricados por meio da manipula-
ção das porções preparadas da medicina tradicional chinesa e 
processados, de acordo com os principais indicadores de qua-
lidade dos decoctos de referência. Se a fonte dos ingredientes 
medicinais chineses for diversa, deve ser determinada cada 
fonte e a utilização dos ingredientes medicinais chineses de di-
ferentes fontes não podem ser misturados entre si. 

11.3 Métodos de manipulação

De acordo com os artifícios de preparação constantes dos 
«Requisitos para os artifícios de fabrico», descrever sucinta-
mente, incluindo a quantidade de utilização de matérias-pri-
mas, o processo de manipulação, os parâmetros principais, o 
intervalo de rendimento de extracção do creme, os excipientes 
e seus limites de uso, a quantidade de produto fabricado, entre 
outros. 
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11.4 Características fenotípicas

Incluem características da cor, forma, cheiro.

11.5 Identificação

De acordo com os tipos dos grânulos dos medicamentos tra-
dicionais chineses e a natureza das suas matérias-primas, po-
dem ser utilizados os métodos de identificação físico-química, 
identificação cromatográfica, entre outros métodos. Os méto-
dos estabelecidos devem atender aos requisitos de validação, 
tendo em conta a reprodutibilidade, a exclusividade e a durabi-
lidade. 

11.6 Inspecção

Os grânulos dos medicamentos tradicionais chineses devem 
atender aos requisitos dispostos nas «Normas sobre os limites 
máximos de metais pesados, elementos tóxicos, microrganis-
mos e resíduos de pesticidas, nos medicamentos tradicionais 
chineses» e devem ser observadas as disposições do regulamen-
to geral de manipulação sobre os produtos granulados da Far-
macopeia Chinesa. E ainda, devem ser estabelecidos itens de 
inspecção de acordo com as substâncias tóxicas e nocivas que 
eventualmente possam estar presentes nas matérias-primas, 
com a eventual contaminação nos processos de fabrico, com os 
requisitos para a forma farmacêutica, e com as condições de 
armazenamento. 

11.7 Produtos da precipitação

De acordo com a categoria dos principais componentes con-
tidos nas espécies, são escolhidos solventes adequados para 
determinação e de acordo com os resultados da determinação, 
é fixado um limite razoável. Uma vez que os grânulos dos 
medicamentos tradicionais chineses são extraídos utilizando 
água como solvente, e os seus excipientes são principalmente 
solúveis em água, assim, escolhe-se geralmente etanol ou um 
solvente adequado como solvente para ser utilizado na inspec-
ção dos produtos da precipitação, e devem ser observadas as 
influências exercidas pelos excipientes. 

11.8 Cromatogramas característicos e cromatogramas fingerprint 

Uma vez que os grânulos dos medicamentos tradicionais chi-
neses já não possuem características fenotípicas identificativas 
das porções preparadas da medicina tradicional chinesa, 
devem ser estabelecidos cromatogramas característicos e cro-
matogramas fingerprint com os ingredientes de referência como 
uma referência de comparação. Para cromatogramas caracte-
rísticos, utiliza-se o tempo de retenção do pico cromatográfico, 
a proporção da área do pico, etc., para efectuar a avaliação dos 
resultados. Quanto aos cromatogramas fingerprint, utiliza-
-se software de avaliação da semelhança em cromatogramas 
fingerprint dos ingredientes medicinais chineses para analisar 
a informação geral dos cromatogramas das amostras (incluindo 
o número do pico cromatográfico, posição e altura do pico ou 
a proporção de área de pico, etc.) e os resultados são avaliados 
ao obter valores de semelhança. Os principais componentes 
devem ser identificados na medida do possível nos cromatogra-
mas característicos e nos cromatogramas fingerprint. 

Para a determinação dos cromatogramas característicos e 
dos cromatogramas fingerprint dos grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses, geralmente utiliza-se a cromatografia. 
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 $30,668.00

高 等 教 育 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97

11.9 Determinação do teor

Deve-se selecionar indicadores para que as indicações e 
funções terapêuticas e as principais componentes exclusivas 
possam servir para a determinação do teor, devendo ser esta-
belecido, na medida do possível, o método de determinação 
do teor de múltiplos componentes. Devem ser escolhidos os 
componentes originais de entre as amostras como indicadores 
de determinação, devendo-se evitar a escolha de hidrolisados 
e degradados ou componentes indicadores sem atributos exclu-
sivos, bem como componentes com quantidade residual como 
indicadores. Para os componentes testados cujo teor seja infe-
rior a 0,01%, pode ser redobrada a determinação do teor dos 
constituintes activos. 

Para a determinação do teor dos grânulos dos medicamentos 
tradicionais chineses, deve ser seleccionado um método que 
apresenta exclusividade, caso contrário, devem ser adoptados 
outros métodos complementares, a fim de obter uma exclusivi-
dade global. São estabelecidos limites de acordo com os dados 
experimentais, geralmente expressos da seguinte forma: «Cada 
1g do produto contém XXXmg-XXXmg de XXX». 

11.10 Especificação

De acordo com os métodos de manipulação da quantidade 
de utilização de matérias-primas e quantidade de produtos 
acabados, calcula-se a especificação, que é expressa em «1g de 
grânulos de fórmula é equivalente a XXg das porções prepara-
das da medicina tradicional chinesa».  

12. Requisitos para realização de ensaios sobre estabilidade

As informações sobre os ensaios de estabilidade incluem, 
pelo menos, os métodos de ensaio, os itens sujeitos a inspecção, 
o período de ensaio, a análise dos resultados, a determinação 
do prazo de validade, a determinação das condições de arma-
zenamento e os cromatogramas de ensaios relevantes.

13. Revisão dos padrões dos grânulos dos medicamentos tra-
dicionais chineses

Apresentar relatórios de teste emitidos por entidades de teste 
qualificada (como entidades de teste de medicamentos a nível 
municipal ou superior do Interior da China, ou instituições 
que tenham obtido a certificação de ISO17025, a Acreditação 
de Metrologia da China (CMA), ou reconhecidas pelo Serviço 
Nacional de Acreditação da China para Avaliação de Confor-
midade (CNAS)) e as amostras enviadas devem ser produzidas 
na fábrica indicada no pedido de autorização prévia.

(Custo desta publicação $ 30 668,00)

FUNDO DO ENSINO SUPERIOR

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agos-
to, com as alterações introduzidas pelo Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 293/2018, vem o Fundo do Ensino Superior publi-
car a listagem dos apoios concedidos no 1.º trimestre de 2022:
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Macao Youth League of Renmin University 

of China

3/3/2022 $ 4,104.00

Plano de Financiamento das Actividades Estu-

dantis das Instituições do Ensino Superior

Beijing (College) Macau Student Associa-

tion

3/3/2022 $ 40,634.49

Associação de Estudantes da Universidade 

da Cidade de Macau

3/3/2022 $ 4,825.00

Tsinghua University Macau Cultural Asso-

ciation

3/3/2022 $ 9,359.27

Associação dos Graduados de Ensino Supe-

rior de Macau-Hubei

3/3/2022 $ 10,200.00

Association of Macao College Student in 

Shanghai

16/3/2022 $ 23,005.89

Universidade da Cidade de Macau

3/3/2022 $ 197,450.00

Plano de Financiamento Especial para o En-

sino e Formação em Turismo na Grande Baía 

Guangdong-Hong Kong-Macau

Universidade da Cidade de Macau

3/3/2022 $ 110,700.00  

Financiamento para revisão de cursos

Universidade de São José

3/3/2022 $ 158,350.00

Cáritas de Macau

3/3/2022 $ 13,785.13

Concessão de subsídio para realização de activi-

dade 

Universidade da Cidade de Macau

3/3/2022 $ 95,400.00

Financiamento Especial para Formação de 

Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e 

Português e para a Cooperação na Investigação 

Educativa das Instituições do Ensino Superior 

de Macau

Universidade de São José

3/3/2022 $ 23,800.00

Universidade de São José

16/3/2022 $ 99,100.00

Plano de Financiamentos Especiais para Estu-

dos nas Áreas de Humanidades e Sociedade das 

Instituições de Ensino Superior de Macau
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Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data de 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

13

13 Alunos elegíveis

3/3/2022 $ 42,900.00 2020/2021

Atribuição do subsídio para aquisição de mate-

rial escolar a estudantes do ensino superior no 

ano lectivo de 2020/2021 

49

Bolsa de mérito:

49 Pós-Graduados

3/3/2022 $ 1,176,000.00 2019/2020 2020/2021 2021/2022

2021/2022

Bolsa de mér ito para os pós-graduados do 

Inter ior da China para os anos lect ivos de 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 (despesas 

com a concessão da 2.ª prestação do subsídio de 

subsistência do ano lectivo de 2021/2022)

113

Bolsa de mérito:

113 Pós-Graduados

3/3/2022 $ 3,945,500.00 2 0 1 9 / 2 0 2 0 2 0 2 0 / 2 0 2 1

2021/2022

Bolsa de mérito para estudos pós-graduados (2.ª 

prestação do ano lectivo de 2021/2022), para os 

anos lectivos de 2019/2020 e 2020/2021

12

Bolsa de mérito:

12 Pós-Graduados

3/3/2022 $ 288,000.00 2019/2020 2020/2021

2021/2022

«Bolsa de mérito para os estudantes excelentes 

(dos países de língua oficial portuguesa e dos 

países da Associação das Nações do Sudeste 

Asiático) que se desloquem a Macau para o 

prosseguimento dos seus estudos» para os anos 

lect ivos de 2019/2020 e 2020/2021 (Subsíd io 

para a 2.ª prestação de subsistência do ano lecti-

vo de 2021/2022)

Fundo do Ensino Superior, aos 11 de Abril de 2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Kong Chi Meng, 
director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da 
Juventude.

(Custo desta publicação $ 4 893,00)

FUNDO DO DESPORTO

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
com a nova redacção dada pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 293/2018, referente aos apoios financeiros concedidos a par-
ticulares e a instituições particulares, vem o Fundo do Desporto 
publicar a lista dos apoios concedidos no 1.º trimestre de 2022:

 

 $4,893.00

體 育 基 金

名 單

293/2018

54/GM/97
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Aikikai de Macau

21/02/2022 $ 2,430.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

09/03/2022 $ 2,400.00 

Aluguer de instalações.
24/03/2022 $ 1,720.00 

Associação Geral de Andebol de Macau-

-China

21/02/2022 $ 111,883.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 30,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

Associação de Arco e Flecha de Macau

21/02/2022 $ 6,560.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Atletismo de Macau

11/02/2022 $ 60,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Atletismo de Elite de 

2022.

16/02/2022 $ 50,000.00 2022

Subsídio para Selecção de Atletismo de 2022 

 subsídio de equipamentos.

08/03/2022 $ 1,999,500.00 2022

2022 Macau Internacional 10K  subsídio 

para a Associação de Atletismo de Macau.

Associacão Geral de Automóvel de Macau-

-China

21/02/2022 $ 338,570.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 160,200.00 

Aluguer de instalações.

Federação de Badminton de Macau

11/02/2022 $ 92,730.00 2022 1 4

Serviço de transporte para Selecções de Bad-

minton  Janeiro a Abril 2022.

11/02/2022 $ 96,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos  Atleta de Bad-

minton (Pui Pang Fong).

16/02/2022 $ 315,000.00 

Subsídio para selecção da Federação de Badminton 

de Macau  despesas de equipamentos de treino.

21/02/2022 $ 213,394.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期
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atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Federação de Badminton de Macau

23/02/2022 $ 43,200.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre de 2022).

23/02/2022 $ 179,400.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 371,700.00 

1 12

Plano de Formação de Atleta de Tempo Inteiro 

para a preparação para os 19.os Jogos Asiáticos 

Atletas de Badminton Pui Pang Fong (Janeiro a 

Dezembro).

24/03/2022 $ 42,850.00 

Aluguer de instalações.

Associação de Barcos de Dragão de Macau-

-China

11/02/2022 $ 2,088,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Barcos de Dragão de 

Elite de 2022.

16/02/2022 $ 298,900.00 

Subsídio para selecção da Associação de Barcos 

de Dragão de Macau-China  despesas de equi-

pamentos de treino.

21/02/2022 $ 434,594.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 39,000.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre de 2022).

23/02/2022 $ 112,200.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

Associação Geral de Basquetebol de Macau-

-China

11/02/2022 $ 57,600.00 2022 1 6

Serviço de transporte para Selecção de Bas-

quetebol  Janeiro a Junho 2022.

11/02/2022 $ 10,000.00 6

6.º Torneio de Basquetebol para Masculino de 

Guangdong e Macau.

21/02/2022 $ 320,182.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 54,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

A s so c iaç ão G era l de Ba squetebol de 

Macau-China

09/03/2022 $ 75,600.00 

Aluguer de instalações.

Associação de Bilhar de Macau

21/02/2022 $ 31,826.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação Geral de Bowling de Macau-

-China

11/02/2022 $ 18,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Bowling a tempo inteiro 

(Janeiro a Março, 2022).

11/02/2022 $ 120,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

o Campeonato Asiático  atleta de Bowling 

(Lee Tak Man).

23/02/2022 $ 58,800.00 

Contratação de treinador.
23/03/2022 $ 50,400.00 

09/03/2022 $ 48,960.00 

Aluguer de instalações.

23/03/2022 $ 124,232.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Boxe de Macau

23/03/2022 $ 51,760.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Boxe Tailandês de Macau

11/02/2022 $ 18,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Muaythai de tempo inteiro 

(Janeiro a Março, 2022).

11/02/2022 $ 90,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Boxe Tailandês de 

Elite de 2022.

23/03/2022 $ 60,330.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Bridge de Macau

21/02/2022 $ 4,105.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Canoagem de Macau

21/02/2022 $ 52,256.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 1,000.00 

Aluguer de instalações.
24/03/2022 $ 800.00 
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給予財政
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資助金額

Montantes 
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Associação Geral de Ciclismo de Macau-

-China

11/02/2022 $ 36,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atletas profissional de Ciclismo a tempo inteiro 

(Janeiro a Março de 2022).

11/02/2022 $ 288,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Ciclismo de Elite 

de 2022 e Apoio financeiro específico para a 

preparação para os 19.os Jogos Asiáticos (Lao 

Long San e Au Hoi Ian).

23/03/2022 $ 299,112.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Ciências de Desp. e Educa-

ção Física de Macau

21/02/2022 $ 35,140.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Comité Olímpico e Desportivo de Macau

11/02/2022 $ 1,569,800.00 2022

Subsídio para o Comité Olímpico e Desportivo 

de Macau, China para contratação de funcio-

nário em 2022.

11/02/2022 $ 200,000.00 2022

Subsídio para o CODM, para aquisição de ser-

viço de consultoria de língua portuguesa em 

2022.

23/03/2022 $ 3,922.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Culturismo e Fitness de Macau

11/02/2022 $ 174,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Culturismo e Fitness 

de Elite de 2022.

21/02/2022 $ 70,265.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 15,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

Associação Geral de Dança Desportiva de 

Macau

21/02/2022 $ 180,893.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 69,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).
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Entidades beneficiárias

給予財政
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資助金額
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subsidiados

目的
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Associação de Esgrima de Macau

23/03/2022 $ 65,281.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Futebol de Macau

16/02/2022 $ 60,000.00 

Subsídio para selecção da Associação de Fute-

bol de Macau  despesas de estágio.

21/02/2022 $ 823,440.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 135,000.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º tr imestre de 

2022).

23/02/2022 $ 102,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

24/03/2022 $ 177,075.00 

Aluguer de instalações.

Associação Geral de Gatebol de Macau

21/02/2022 $ 114,645.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

16/03/2022 $ 975.00 

Aluguer de instalações.

Associação Geral de Desportos sobre o 

Gelo de Macau

21/02/2022 $ 51,232.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 69,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

09/03/2022 $ 98,700.00 

Aluguer de instalações.
24/03/2022 $ 81,900.00 

Associação de Ginástica Desportiva de Macau

21/02/2022 $ 53,892.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 15,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

24/03/2022 $ 12,600.00 

Aluguer de instalações.

Grupo de Xadrez de Macau

09/03/2022 $ 90,000.00 

Programa de Promoção Escolar de Xadrez.

23/03/2022 $ 118,215.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Halterofilismo de Macau

21/02/2022 $ 6,077.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.
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Associação de Hoquei Macau

23/03/2022 $ 64,720.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

União Geral das Associações Desportivas 

dos Idosos de Macau

21/02/2022 $ 132,202.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

16/03/2022 $ 30,060.00 

Aluguer de instalações.

IPSC

Associação IPSC de Macau

21/02/2022 $ 39,830.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Judo de Macau

11/02/2022 $ 120,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos  atleta de Judo 

(Tang Lai Man).

11/02/2022 $ 18,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atletas profissionais de Judo a tempo inteiro 

(Janeiro a Março, 2022).

11/02/2022 $ 38,000.00 2022 1 3

Serviço de transporte para Selecções de Judo 

(Janeiro a Março, 2022).

21/02/2022 $ 139,817.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 5,400.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º tr imestre de 

2022).

23/02/2022 $ 51,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

09/03/2022 $ 3,840.00 

Aluguer de instalações.

16/03/2022 $ 40,900.00 2022 4 6

Serviço de transporte para Selecções de Judo 

(Abril a Junho, 2022).

16/03/2022 $ 138,700.00 

Estágio em Cantão da Selecção de Judo.

Federação de Karate-Do de Macau

11/02/2022 $ 90,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atletas profissionais de Karate-do a tempo in-

teiro (Janeiro a Março, 2022).
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Federação de Karate-Do de Macau

11/02/2022 $ 384,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos  atletas de Ka-

rate-do (Lou Wai Kit, Fong Man Hou, Leong 

On Tek).

11/02/2022 $ 504,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Karate-do de Elite de 

2022.

11/02/2022 $ 96,000.00 

2022 1 3

Serviço de transporte para Selecções de Ka-

rate-Do e Escola de Juventude de Karate-Do 

(Janeiro a Março, 2022)

24/03/2022 $ 98,800.00 

2022 4 6

Serviço de transporte para Selecções de Ka-

rate-do e Escola de Juventude de Karate-do 

(Abril a Junho, 2022).

21/02/2022 $ 202,532.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 27,300.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre de 2022).

23/02/2022 $ 339,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

23/02/2022 $ 7,600.00 

Subsídio para serviço medicamente do Torneio 

Território de Karate-do.

União das Associações de Kendo de China-

-Macau

21/02/2022 $ 5,297.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Macau Special Olympics

11/02/2022 $ 28,500.00 2022

Seminário Prática de Treinadores de S.O 2022.

11/02/2022 $ 564,000.00 2022

Subsídio para Atletas de deficiente intelectual 

de Elite de 2022.

21/02/2022 $ 230,993.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 63,000.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre de 2022).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Macau Special Olympics

23/02/2022 $ 143,400.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 163,000.00 

Subsídio para Estágio dos el ite de Atletas 

M.S.O de Natação, Chen Yu Chia.

24/03/2022 $ 50,420.00 2022

Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiên-

cia de Macau 2022  subsídio para realização.

24/03/2022 $ 7,680.00 

Aluguer de instalações.

Associação Geral de Natação de Macau, 

China

11/02/2022 $ 284,900.00 2022 1 3

Estágio da Selecção de Salto para a Água em 

Zhao Qing (Janeiro a Março de 2022).

11/02/2022 $ 54,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Natação a tempo inteiro 

(Janeiro a Março de 2022).

11/02/2022 $ 132,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos  Atletas de Na-

tação (Cheang Weng Lam e Lin Si Zhuang).

11/02/2022 $ 144,000.00 2022

Subsídio para Atleta de Natação de Elite de 

2022 e Apoio financeiro específico para a pre-

paração para os 19.os Jogos Asiáticos (Chao 

Man Hou).

21/02/2022 $ 382,294.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 50,100.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º tr imestre de 

2022).

23/02/2022 $ 314,100.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 310,700.00 2022 4 6

Estágio da Selecção de Salto para a Água em 

Zhao Qing (Abril a Junho de 2022).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Federação das Associações dos Operários 

de Macau (Conselho Desportivo)

16/03/2022 $ 138,920.00 2022 1

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Janeiro de 2022.

29/03/2022 $ 111,780.00 2022 2

Salários dos instrutores do desporto para to-

dos, referente ao mês de Fevereiro de 2022.

21/02/2022 $ 211,257.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Clube de Papagaios de Macau

21/02/2022 $ 1,440.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Patinagem de Macau

21/02/2022 $ 51,822.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 177,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

Federação de Pesca Desportiva de Macau - 

China

21/02/2022 $ 4,150.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação Geral de Ping-Pong de Macau

11/02/2022 $ 98,640.00 2022 1 4

Serviço de transporte para Selecções de Tenis 

de Mesa  Janeiro a Abril 2022.

11/02/2022 $ 192,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

dos 19.os Jogos Asiáticos  Atletas de Ténis de 

Mesa (Cheong Chi Chon e Cheong Chi Cheng).

08/03/2022 $ 23,800.00 

2022 3 5

Preparação para os 19.os Jogos Asiáticos  

Estágio no estrangeiro dos Atletas de Ténis de 

Mesa Cheong Chi Chon e Cheong Chi Cheng 

(Março a Maio de 2022).

11/02/2022 $ 36,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atletas profissionais de Ténis de Mesa a tempo 

inteiro (Janeiro a Março, 2022).

16/02/2022 $ 14,400.00 

Subsídio para selecção da Associação Geral de 

Ping-Pong de Macau  despesas de equipa-

mentos de treino.
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Ping-Pong de Macau

21/02/2022 $ 178,652.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 51,600.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º tr imestre de 

2022).

23/02/2022 $ 197,400.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 83,180.00 

Contratação de treinador.
23/03/2022 $ 71,280.00 

16/03/2022 $ 26,858.10 

Aluguer de instalações.

Clube de Râguebi de Macau

23/03/2022 $ 37,495.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Comité Paralímpico de Macau-China As-

sociação Recreativa e Desportiva dos Defi-

cientes de Macau-China

21/02/2022 $ 136,977.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

24/03/2022 $ 39,700.00 2022

Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiên-

cia de Macau 2022  subsídio para realização.

23/02/2022 $ 72,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 751,500.00 

Subsídio para Estágio dos Atletas com defi-

ciência de Ténis de Mesa.

11/02/2022 $ 468,000.00 2022

Subsídio para Atletas com Deficiência de Elite 

de 2022.

Associação Geral de Remo de Macau-China

21/02/2022 $ 47,424.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação Geral Sepak Takraw de Macau

21/02/2022 $ 45,187.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Squash de Macau

11/02/2022 $ 24,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Squash de Elite de 

2022.

21/02/2022 $ 120,107.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 159,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Squash de Macau

08/03/2022 $ 30,240.00 

Contratação de treinador.

Associação de Desporto de Surdos de Macau

21/02/2022 $ 108,460.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

24/03/2022 $ 39,000.00 2022

Jogos Desportivos para Pessoas com Deficiên-

cia de Macau 2022  subsídio para realização.

24/03/2022 $ 4,060.80 

Aluguer de instalações.

Associação de Taekwondo de Macau

11/02/2022 $ 96,000.00 

Apoio financeiro específico para a preparação 

para os 19.os Jogos Asiáticos  Atleta de 

Taekwondo (Lam Hio Tong).

11/02/2022 $ 18,000.00 2022 1

3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atletas profissionais de Taekwondo a tempo 

inteiro (Janeiro a Março, 2022).

11/02/2022 $ 44,600.00 

Estágio do Atleta de Poomsae de Taekwondo 

na China.

11/02/2022 $ 67,680.00 2022 1 3

Serviço de transporte para Selecções de 

Taekwondo (Janeiro a Março, 2022).

24/03/2022 $ 74,700.00 2 0 2 2 4 6

Serviço de Transporte para Selecções de 

Taekwondo (Abril a Junho, 2022).

08/03/2022 $ 53,500.00 

Campo de primavera para treinamento de 

Taekwondo.

23/03/2022 $ 132,824.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Ténis de Macau

21/02/2022 $ 144,959.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 192,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

23/02/2022 $ 81,340.00 

Contratação de treinador.
31/03/2022 $ 58,240.00 
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação de Tiro de Macau-China

11/02/2022 $ 39,314.00 2021 11

Despesas para serviço gratificado de transpor-

te de armas  Novembro de 2021.

11/02/2022 $ 40,132.00 2021 12

Despesas para serviço gratificado de transpor-

te de armas  Dezembro de 2021.

08/03/2022 $ 23,436.00 2022 1

Despesas para serviço gratificado de transpor-

te de armas  Janeiro de 2022.

31/03/2022 $ 23,018.00 2022 2

Despesas para serviço gratificado de transpor-

te de armas  Fevereiro de 2022.

21/02/2022 $ 29,182.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 31,500.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

23/02/2022 $ 11,700.00 

Aluguer de instalações.
24/03/2022 $ 11,340.00 

Associação Geral de Triatlo de Macau China

16/03/2022 $ 176,000.00 

Subsídio para sistema de cronometragem alu-

gado do Torneio Território de Triatlo.

11/02/2022 $ 144,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Triatlo de Elite de 

2022.

23/03/2022 $ 182,587.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação do Desporto Universitário de 

Macau

23/03/2022 $ 159,572.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação de Vela de Macau

11/02/2022 $ 9,900.00 

Subsídio à Associação de Vela de Macau desti-

nado à aquisição de gasolina para o barco dos 

treinadores.

21/02/2022 $ 53,955.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 30,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).
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受資助實體

Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Voleibol de Macau-

-China

08/03/2022 $ 5,000.00 3

Subsídio à Associação Geral de Voleibol de 

Macau-China para Contratação de Treinador 

de Voleibol de Praia  Março.

21/02/2022 $ 198,538.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 40,500.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

24/03/2022 $ 40,200.00 

Aluguer de instalações.

Associação de Woodball de Macau-China

21/02/2022 $ 7,852.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

Associação Geral de Wushu de Macau

11/02/2022 $ 620,900.00 

Apoio de Associação Geral de Wushu de Ma-

cau à Federação Asiático de Wushu para Fun-

cionamento do Secretariado e Estabelecimento 

de Pessoal.

11/02/2022 $ 1,662,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Wushu de Elite de 

2022.

11/02/2022 $ 108,000.00 2022 1 3

Apoio financeiro destinado à alimentação de 

atleta profissional de Wushu de tempo inteiro 

(Janeiro a Março, 2022).

11/02/2022 $ 276,500.00 

2022 1 3

Ser v iço de t ranspor te para Selecções de 

Wushu e Escola Juventude de Wushu  (Ja-

neiro a Março, 2022).

24/03/2022 $ 252,900.00 

2022 4 6

Ser v iço de t ranspor te para Selecções de 

Wushu e Escola Juventude de Wushu  (Abril 

a Junho, 2022).

21/02/2022 $ 327,680.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 105,600.00 2022

Subsídio para a Selecção (1.º trimestre de 2022).
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Entidades beneficiárias

給予財政

資助日期

Data da 

atribuição 

dos apoios

資助金額

Montantes 

subsidiados

目的

Finalidades

Associação Geral de Wushu de Macau

23/02/2022 $ 366,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

08/03/2022 $ 36,000.00 

Efectuação de Estágio em Shanghai da Aleta 

de Wushu de Sanshou.

08/03/2022 $ 110,040.00 

Contratação de treinador.
23/03/2022 $ 108,360.00 

09/03/2022 $ 92,000.00 

Aluguer de instalações.

Associação de Geral de Xadrez Chinês de 

Macau

11/02/2022 $ 48,000.00 2022

Subsídio para Atletas de Xadrez Chinês de 

Elite de 2022.

21/02/2022 $ 115,532.00 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 36,000.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

Clube de Xadrez Wei Qi de Macau

21/02/2022 $ 54,472.50 2022

1.ª tranche dos subsídios regulares de 2022.

23/02/2022 $ 88,200.00 2022

Subsídio para Contratação de Técnicos (1.º tri-

mestre de 2022).

09/03/2022 $ 4,100.00 

Aluguer de instalações.

Associacao do Desporto Asiania para Todos

31/03/2022 $ 50,000.00 2022

Associação do Desporto Asiania para Todos 

Pedido de Atribuição de apoios financeiros  

2022 (1.ª tranche).

Associação Geral dos Operários de Macau

29/03/2022 $ 1,376,360.00 2022

Protocolo de cooperação do Desporto para 

Todos do ano 2022.

Associação Geral das Mulheres de Macau

16/03/2022 $ 36,895.00 2022 1

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Janeiro de 2022.

29/03/2022 $ 31,495.00 2022 2

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Fevereiro de 2022.
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dos apoios

資助金額
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Associação Geral das Mulheres de Macau

09/03/2022 $ 47,700.00 2022

Festival Desportivo das Mulheres de Macau 

2022  subsídio para grupos.

29/03/2022 $ 616,550.00 2022

Protocolo de cooperação do Desporto para 

Todos do ano 2022.

União Geral das Associações dos Morado-

res de Macau

16/03/2022 $ 38,640.00 2022 1

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Janeiro de 2022.

29/03/2022 $ 31,395.00 2022 2

Salários dos instrutores do desporto para todos, 

referente ao mês de Fevereiro de 2022.

29/03/2022 $ 741,500.00 2022

Protocolo de cooperação do Desporto para 

Todos do ano 2022.

Regatas de Barcos Dragão – Clube Despor-

tivo Fok Long de Macau

11/02/2022 $ 1,500.00 2021

Emissão de segunda via do subsídio para equi-

pas participantes das «Regatas Internacionais 

de Barcos  Dragão de Macau 2021».

 

Total

$ 32,213,559.90 

Fundo do Desporto, aos 12 de Abril de 2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Pun Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 36 930,00)

 

 $36,930.00
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着

1 054/2022

Macau Association for 
Parents of People with Developmental 
Disabil ities’ “Set Sail”  
Parents Set Sail

20
2 B

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

 

 

 $1,866.00

(Custo desta publicação $ 1 866,00)

    

 

着

1 055/2022

Macao International Ideas and Innovational 
Inventions Incubation Association

MIIIIIA

1-B 8 B

1. 
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5. 

6. 

7. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. 

2. 

3. 

1. 
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3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 $3,781.00

(Custo desta publicação $ 3 781,00)
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着

1 053/2022

216 F

A. 

B. 

C. 

 

 $1,655.00

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M2

89

18-24 C
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絶

絶

 Sou Wai Cheong

 $1,945.00

(Custo desta publicação $ 1 945,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M2 88

18-24 C
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絶

絶

 Sou Wai Cheong

 $1,971.00

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M2
92

3
D
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 Sou Wai Cheong

 $2,444.00

(Custo desta publicação $ 2 444,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M2 93

9+2 /

3
D
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 Sou Wai Cheong

 $2,286.00

(Custo desta publicação $ 2 286,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M2 90

Macau Bay Area 
Youth Cultural Development Association

MBAYCDA

619
6 H

 Sou Wai Cheong

 $2,063.00

(Custo desta publicação $ 2 063,00)
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CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

Associação Ministério Internacional 
Macau Pacto de Paz

2022
1/2022/ASS 28

Associação Ministério Internacional 
Macau Pacto de Paz

CAPÍTULO I
 

Princípios Gerais

Artigo 1.º

Denominação

A Associação adopta a denominação 
de, Associação Ministério Internacional 
Macau Pacto de Paz, com a abreviação de 
AMIMPP, em inglês, Macau Peace Cove-
nant Ministries International Association, 
com a abreviação de, MPCMIA.

Artigo 2.º

Objectivos

1. A Associação é uma instituição sem fins 
lucrativos, tendo os seguintes objectivos:

a) Prestar culto a Deus, segundo o ensi-
no das Sagradas Escrituras;

b) Instruir os seus membros nas dou-
trinas evangélicas ensinadas pelas igrejas 
Evangélicas Protestantes;

c) Difundir o Evangelho de Cr isto, 
nomeadamente através de conferências 
públicas, serviços religiosos, reuniões ao 
ar livre, campos de férias e publicações de 
livros, jornais, folhetos e audiovisuais;

d) Prestar assistência espir itual nos 
lares, hospitais, prisões ou em qualquer 
outro lugar onde a presença dos seus Mi-
nistros Evangélicos seja requerida;

e) Promover a solidariedade social atra-
vés de acções de beneficência, assistência 
humanitária e ajuda a famílias necessita-
das; e

f) Promover a investigação religiosa 
através de centros de ensinos religiosos, 
como Institutos Bíblicos, para que o co-

nhecimento das Sagradas Escrituras sejam 
preservados e que vise a valorização e a 
continuidade da herança cristã em Macau.

Artigo 3.º

Sede

A Associação terá a sua sede em Macau, 
na Rua da Emenda n.º 1-K, Edifício Tak 
On, andar 1-B, Macau.

CAPÍTULO II

Associados

Artigo 4.º

Admissão de Associados

Podem ser associados todos aqueles 
que concordem com os objectivos desta 
Associação, e sua admissão deve ser feita 
mediante requerimento aprovado pela Di-
recção.

Um. Fazem parte da Associação as pes-
soas singulares que tiverem sido admitidas 
como membros pela Assembleia Geral, sob 
proposta do Pastor, e cujos nomes constem 
dos registos da Igreja;

Dois. Só serão admitidas como membros 
as pessoas que professem a Cristo como 
Salvador pessoal e que vivam em con-
formidade com os princípios, doutrinas, 
ordem e disciplina da Associação, cujos 
ensinamentos se baseiam na Bíblia Sagra-
da, autoridade suprema aceite pelas Igrejas 
Protestantes, comummente chamadas Pen-
tecostais;

Três. Poderão ser excluídos da Associa-
ção, por decisão da Assembleia Geral, os 
membros cuja vida moral e espiritual não 
estejam em conformidade com a ordem, 
doutrina e disciplina da associação reli-
giosa denominada Associação Ministério 
Internacional Macau Pacto de Paz;

Quatro. A readmissão de membros ex-
cluídos é efectuada por proposta do Pastor 
e da competência da Assembleia Geral.

Artigo 5.º

Direitos e Deveres dos Associados

1. Todos os associados têm o direito de 
eleger e ser eleito para os órgãos sociais, e 
participar em todas as actividades da As-
sociação;

2. Todos os associados são obrigados a 
cumprir o estabelecido nos estatutos da 
Associação, bem como as deliberações da 
Assembleia Geral;

3. Todas as actividades religiosas ou es-
pirituais, desenvolvidas pela Associação, 
são da exclusiva responsabilidade do Pas-
tor, assessorado por outros irmãos escolhi-
dos para o efeito, conforme as regras e as 
tradições das Igrejas Pentecostais;

4. O Pastor tem assento, por direito pró-
prio, e voto de qualidade, na Assembleia 
Geral e na Direcção.

CAPÍTULO III

Órgãos da Associação

Artigo 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação:

a) Assembleia Geral;

b) Direcção; e

c) Conselho Fiscal.

Artigo 7.º

Assembleia Geral

1. A Assembleia Geral é o órgão supre-
mo da Associação; a esta compete apro-
var e alterar os Estatutos da Associação; 
eleger o Presidente, o Vice-Presidente e o 
Secretário da Assembleia Geral, e eleger, 
também, os membros da Direcção e do 
Conselho Fiscal; deliberar sobre as activi-
dades da Associação e apreciar e aprovar o 
relatório anual da Direcção;

2. A Mesa da Assembleia Geral é com-
posta por um Presidente, um Vice-Presi-
dente e um Secretário, que exercerão os 
seus mandatos durante dois anos, e podem 
ser reeleitos por mandato sucessivo;

3. A Assembleia Geral deve reunir-
-se uma vez cada três meses (Assembleia 
Geral Ordinária), e poderá reunir-se extra-
ordinariamente quando for necessário; a 
Assembleia Geral é convocada por meio de 
carta registada, enviada com a antecedên-
cia mínima de 8 dias, ou mediante proto-
colo efectuado com a mesma antecedência; 
na convocatória indicar-se-á o dia, hora e 
local da reunião e a respectiva ordem de 
trabalho;

4. As deliberações respeitantes à alte-
ração dos Estatutos são aprovadas com o 
voto favorável de, pelo menos, três quartos 
dos associados presentes, e as deliberações 
sobre a dissolução da pessoa colectiva re-
querem o voto favorável de três quartos do 
número total de todos os associados;

5. A Associação rege-se pelo presente 
estatuto e do regulamento interno.
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Artigo 8.º

Direcção

1. A Direcção é o órgão de administra-
ção da Associação; compete executar as 
deliberações aprovadas da Assembleia 
Geral e gerir a pessoa colectiva;

2 . A Direcção é constituída por um 
número ímpar, com o mínimo de três 
membros, sendo um Presidente, um Vice-
-Presidente e um vogal, que exercerão o 
seu mandato por um período de três anos, 
podem ser reeleitos por mandato sucessivo;

3. A Direcção deve reunir-se uma vez 
em cada três meses. A Direcção só pode 
deliberar com a presença da maioria ab-
soluta dos membros, e as deliberações são 
aprovadas por maioria absoluta de votos 
favoráveis dos membros presentes.

Artigo 9.º

Conselho Fiscal

1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscali-
zação da Associação; compete fiscalizar as 
actividades e as contas da Direcção;

2. O Conselho Fiscal é composto por 
um número ímpar, com o mínimo de três 
membros, sendo um Presidente, um Vice-
-Presidente e um secretário, que exercerão 
o seu mandato por um período de dois 
anos e podem ser reeleitos por mandato 
sucessivo;

3. O Conselho Fiscal deve reunir-se uma 
vez em cada três meses. O Conselho Fiscal 
só pode deliberar com a presença da maio-
ria absoluta dos membros, e as delibera-
ções são aprovadas por maioria absoluta de 
votos favoráveis dos membros presentes.

CAPÍTULO IV

Fundos da Associação

Artigo 10.º

Fundos

Os fundos da Associação provêm das 
quotas e donativos recebidos dos seus asso-
ciados e de terceiros. Se houver insuficiên-
cia ou necessidade de utilização de grande 
quantidade de fundos, a Associação com a 
deliberação da Direcção pode proceder à 
angariação de fundos.
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n.º 1/2022 de documentos autenticados de 
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conforme consta do documento anexo:

Cartório Privado, em Macau, aos 7 de 
Abril de 2022. — O Notário, Gonçalo 
Pinheiro Torres.

 $657.00

(Custo desta publicação $ 657,00)



8396    16   2022  4  20 

氹

28,551 845 289 枱

35 585 8
1,600

25

氹 27,696
839 263 枱 1,418 12

2,870

SBID 2021
2021

2020 COV ID-19

COVID-19

COVID-19 2020 10

97 52 84.7% EBITDA 1
EBITDA 15 EBITDA

/
/

34 50

108 60
80.6% COVID-19

枱 107.2% 77.322 2021
枱 127.9% 209.081 114.0% 151.900

枱 28.1% 21.757 2021
枱 27.5% 423.112 12.6% 257.310

62.6% 9.389 2021
45.8% 136.746 61.2% 123.762



N.º 16 — 20-4-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8397

10,846,853

(2,377,109)

8,469,744

1,222,697

9,692,441

(4,369,511)

(456,885)

(2,798,922)

(128,848)

(2,182,339)

(2,211,553)

(12,148,058)

(2,455,617)

4,547

(892,434)

(54,845)

(3,398,349)

-

(3,398,349)

24,119,820

47,662

940,526

7,911

3,679

85,870



8398    16   2022  4  20 

31,457

25,236,925

169,345

277,742

117,201

71,488

93,926

224

3,021,850

3,751,776

28,988,701

200,000

801,840

6,647,442

7,649,282

18,477,260

10,991

1,030

18,489,281

2,764,840

37,565

28,851

18,882

2,850,138

21,339,419

28,988,701



N.º 16 — 20-4-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8399

 

2021 12 31
2021 12 31

2022 3 10

16/2001

810

2021 12 31
16/2001

頴

•

2022 3 10

金 了 年度 數 •
行 年度

年度 了 年度 度

露了 料 狀 數

了 年 狀

列

1. 年度

2. 年度

3. 數

Ho, Pansy Catilina Chiu King  10% 50% B

MGM Resorts International Holdings Limited  10% 50% B

MGM China Holdings Limited   80% 100% A

Ho, Pansy Catilina Chiu King

Chen Yau Wong
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William Joseph Hornbuckle

John Milton McManus 

Ho Mei Va

António Menano

MGM Grand Paradise S.A.
Síntese do Relatório de Actividades do ano de 2021

Informação sobre a Sociedade

A MGM Grand Paradise S.A. (a “Sociedade”) foi constituída na Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China (“RAEM”) sob a forma de sociedade anónima. A accionista dominante directa da Sociedade é a MGM China Holdings Limited, 
uma sociedade constituída nas Ilhas Caimão e listada no Main Board da The Stock Exchange of Hong Kong Limited. A accionista domi-
nante de topo da Sociedade é a MGM Resorts International, uma sociedade constituída em Delaware, nos Estados Unidos da América, e 
listada na New York Stock Exchange.

As actividades principais da Sociedade consistem na exploração de jogos de fortuna e azar ou outros jogos em casino, e, em conexão com 
esta actividade, a exploração de estabelecimentos hoteleiros e resorts integrados em Macau. A Sociedade celebrou um contrato de sub-
concessão para a exploração de jogos de fortuna e azar ou outros jogos em casino na RAEM com a SJM Resorts, S.A. (anteriormente, 
Sociedade de Jogos de Macau), em 19 de Abril de 2005. O período de duração da subconcessão teve início em 20 de Abril de 2005 e a 
data de término inicialmente prevista era 31 de Março de 2020. Em 15 de Março de 2019, um Contrato de Extensão da Subconcessão foi 
aprovado e autorizado pelo Governo da RAEM e celebrado entre a SJM, enquanto concessionária, e a Sociedade, enquanto subconces-
sionária, ao abrigo do qual a duração da subconcessão foi prorrogada até 26 de Junho de 2022. A Sociedade detém e explora dois resorts 
integrados compostos de hotel, casino e entretenimento, situadas em Macau (“MGM MACAU”) e no Cotai (“MGM COTAI”), abertas 
ao público em 18 de Dezembro de 2007 e 13 de Fevereiro de 2018, respectivamente. 

O MGM MACAU dispõe de uma zona de jogo de aproximadamente 28.551 metros quadrados, com 845 máquinas de jogo, 289 mesas de 
jogo e múltiplas áreas de jogo VIP e privadas à data de 31 de Dezembro de 2021. A propriedade compreende uma torre de 35 andares 
com 585 quartos, suites e villas. Em acréscimo, o resort dispõe de outros serviços de luxo, incluindo 8 restaurantes variados, unidades de 
comércio, piscina e spa de alto nível e aproximadamente 1.600 metros quadrados de espaço convertível para convenções. No centro da 
propriedade surge a Grande Praça, com a sua arquitectura de inspiração portuguesa, cenários marcantes e um telhado de vidro que se 
ergue a 25 metros de altura.

O MGM COTAI encontra-se convenientemente situado, com vários pontos de acesso a partir de outros hotéis e áreas públicas no Cotai. A 
área do casino dispõe de aproximadamente 27.696 metros quadrados, com 839 máquinas de jogo e 263 mesas de jogo à data de 31 
de Dezembro de 2021. O hotel inclui duas torres com 1.418 quartos, suites e skylofts, 12 restaurantes e bares variados, unidades de 
comércio, aproximadamente 2.870 metros quadrados de espaço de convenções e outras ofertas não-jogo. A escala do MGM COTAI 
permite-nos capitalizar a nossa experiência internacional na exploração de ofertas de entretenimento entusiasmantes e diversificadas.  O 
Spectacle, situado no centro do MGM COTAI, é enriquecido com uma componente de tecnologia experimental para entretenimento dos 
nossos hóspedes. O MGM COTAI dispõe da primeira sala de espectáculos dinâmica da Ásia, introduzindo em Macau formas avançadas 
e inovadoras de entretenimento.  O MGM COTAI também inclui a Mansion, um ultra-exclusivo resort dentro de um resort, ao dispor 
apenas dos nossos mais prezados hóspedes. A Emerald Villa, vencedora do SBID International Design Awards 2021 na categoria Hotel 
Bedroom & Suites, assim como a vencedora de platina dos 2021 MUSE Design Awards na categoria de Interior Design (Hotels & Re-
sorts), constitui a última novidade dos luxuosos aposentos do MGM COTAI. 

Sumário do Relatório de Actividades de 2021

Em inícios de 2020, a propagação do COVID-19 por todo o mundo conduziu a determinadas acções pelo Governo da República Popular 
da China, pelo Governo da RAEM e por governos de outros países no sentido de travar o surto do vírus. À data da aprovação dos docu-
mentos de prestação de contas, várias restrições de viagem e entrada em Macau, Hong Kong e China Continental mantêm-se em vigor 
(incluindo a suspensão temporária do serviço de ferries entre Hong Kong e Macau, o certificado do resultado do teste de ácido nucleico, 
os requisitos de quarentena obrigatória extensíveis aos visitantes de Hong Kong, Taiwan e zonas de risco elevado da China Continental 
e as interdições de entrada ou requisitos agravados de quarentena extensíveis a outros visitantes). Dadas as incertezas relativamente à  
evolução do COVID-19, algumas restrições  de viagem e condições de entrada em Macau podem ser reintroduzidas.  Estas restrições 
afectam significativamente os fluxos de visitas ao MGM MACAU e ao MGM COTAI, o que se repercutiu significativamente nos resulta-
dos da Sociedade para o ano terminado a 31 de Dezembro de 2021 e provavelmente continuará a repercutir-se, dadas as incertezas relati-
vamente à duração da pandemia. 

O volume de visitas a Macau e o volume de negócio no âmbito de todas as operações no MGM MACAU e no MGM COTAI melhoraram 
consistentemente desde a Semana Dourada de 2020, devido à  reposição da emissão de vistos e aos esforços de contenção da pandemia 
COVID-19 pelos Governos da China Continental e de Macau, apesar de esporadicamente terem sido repostas durante o ano de 2021 de-
terminadas medidas de protecção reforçada.
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A receita total do exercício ascende a 9,7 mil milhões de Patacas, um acréscimo na ordem dos 84,7% da receita total de 5,2 mil milhões 
de Patacas no exercício de 2020. O EBITDA ajustado ascendeu a aproximadamente 0,1 mil milhoes de Patacas, por confronto com uma 
perda de EBITDA ajustado no valor de 1,5 mil milhões de Patacas no exercício de 2020. EBITDA ajustado consiste em proveitos/perdas 
antes de custos de financiamento, impostos, depreciações e amortizações, proveitos/perdas com a alienação de propriedade e equipa-
mento e outros bens, rendimentos de juros, diferenciais líquidos de moeda estrangeira, pagamentos baseados em acções, custos de pré-
-abertura, despesas societárias que incluem principalmente despesas administrativas com os escritórios da administração e remuneração 
de licença paga a uma sociedade relacionada. 

No exercício findo a 31 de Dezembro de 2021, a Sociedade incorreu em perdas de 3,4 mil milhões de Patacas, por confronto com perdas 
no valor de 5,0 mil milhões de Patacas em 2020.

A receita bruta de casino cresceu 80,6%, de 6,0 mil milhões de Patacas no exercício terminado a 31 de Dezembro de 2020 para 10,8 mil 
milhões de Patacas no exercício terminado a 31 de Dezembro de 2021. O acréscimo deveu-se principalmente a recuperação gradual das 
actividades económicas no seguimento da reposição da emissão de vistos turísticos e aos esforços de contenção da pandemia COVID-19 
pelos governos da China Continental e de Macau. As componentes da nossa actividade de exploração de jogo foram: 

O win bruto das mesas de jogo NÃO VIP cresceu 107,2%, para 7.732,2 milhões de Patacas em 2021. De forma semelhante, o drop nas 
mesas de jogo NÃO VIP no MGM MACAU e no MGM COTAI cresceu 127,9%, para 20.908,1 milhões de Patacas e 114,0%, para 
15.190,0 milhões de Patacas em 2021, respectivamente.

O win bruto das mesas de jogo VIP cresceu 28,1% para 2.175,7 milhões de Patacas em 2021. De forma semelhante, o turnover nas mesas 
de jogo VIP no MGM MACAU e no MGM COTAI cresceu 27,5%, para 42.311,2 milhões de Patacas e 12,6%, para 25.731,0 milhões de 
Patacas em 2021, respectivamente.

O win bruto das máquinas de jogo cresceu 62,6% para 938,9 milhões de Patacas em 2021. De forma semelhante, o handle das máquinas 
de jogo no MGM MACAU e no MGM COTAI cresceu 45,8%, para 13.674,6 milhões de Patacas e 61,2%, para 12.376,2 milhões de Pata-
cas em 2021, respectivamente.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PARA O EXERCÍCIO FINDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores em MOP000s)

PROVEITOS OPERACIONAIS

Receita bruta de jogo 10 846 853 

menos: comissões, benefícios e outros incentivos (2 377 109) 

Casino proveitos 8 469 744

Outros proveitos 1 222 697

9 692 441

CUSTOS OPERACIONAIS E DESPESAS

Imposto especial sobre o jogo e cobrança especial à RAEM (4 369 511)

Inventários consumidos (456 885)

Custos com o pessoal (2 798 922) 

Provisão para perdas de contas a receber (128 848) 

Outras despesas e perdas (2 182 339)

Depreciações e amortizações (2 211 553)

(12 148 058)

Perda operacional (2 455 617)

Rendimento de juros 4 547

Despesas financeiras (892 434)

Perdas cambiais líquidas (54 845)

Resultados negativos antes de impostos (3 398 349)
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(Valores em MOP000s)

Imposto sobre o rendimento - 

Resultados líquidos do exercício (3 398 349)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Valores em MOP000s)

ACTIVOS

Activos não correntes

Propriedade e equipamento 24 119 820

Prémio de subconcessão 47 662

Prémio de concessão de terra 940 526

Outros activos 7 911

Investimento em subsidiárias 3 679

Créditos sobre sociedade mãe 85 870

Adiantamentos a fornecedores, depósitos e outros activos 31 457

Total de activos não correntes 25 236 925

Activos correntes

Existências 169 345

Clientes 277 742

Adiantamentos a fornecedores, depósitos e outros activos 117 201

Prémio de concessão de terra 71 488

Créditos sobre subsidiárias 93 926

Créditos sobre sociedades relacionadas 224

Caixa e equivalentes de caixa 3 021 850

Total de activos correntes 3 751 776

ACTIVOS TOTAIS 28 988 701

CAPITAL PRÓPRIO

Capital e reservas

Capital social 200 000

Prémio de acções 801 840

Reservas 6 647 442

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 7 649 282

PASSIVOS

Passivos não correntes

Dívidas a sociedade mãe 18 477 260

Dívidas e acréscimos de custos 10 991

Retenções para construção 1 030
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(Valores em MOP000s)

Total de passivos não correntes 18 489 281

Passivos correntes

Dívidas e acréscimos de custos 2 764 840

Retenções para construção 37 565

Dívidas a subsidiárias 28 851

Dívidas a sociedades relacionadas 18 882

Total de passivos correntes 2 850 138

PASSIVOS TOTAIS 21 339 419

TOTAL DE CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVOS 28 988 701

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS

Para os accionistas da MGM Grand Paradise S.A.
(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

As demonstrações financeiras resumidas anexas que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a demonstração dos resulta-
dos relativas ao exercício então findo, são extraídas das demonstrações financeiras auditadas da MGM Grand Paradise S.A. relativas ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2021. Expressámos uma opinião de auditoria não modificada sobre essas demonstrações financei-
ras no nosso relatório datado de 10 de Março de 2022. 

As demonstrações financeiras resumidas não contêm todas as divulgações exigidas pelas Normas de Relato Financeiro da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. Por isso, a leitura das demonstrações financeiras resumidas não substitui a leitura das demonstrações 
financeiras auditadas da MGM Grand Paradise S.A..

Responsabilidade da Gerência pelas Demonstrações Financeiras Resumidas

A Gerência é responsável pela preparação de um resumo das demonstrações financeiras auditadas de acordo com a Lei n.º 16/2001 “Re-
gime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino”. 

Responsabilidade do Auditor

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras resumidas baseada nos nossos procedimentos, os 
quais foram conduzidos de acordo com a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 810, Trabalhos para Relatar sobre Demonstrações Fi-
nanceiras Resumidas, constante das Normas de Auditoria.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas extraídas das demonstrações financeiras auditadas da MGM Grand Paradise 
S.A. relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 são consistentes, em todos os aspectos materiais, com essas demonstrações 
financeiras, de acordo com a Lei n.º 16/2001 “Regime jurídico da exploração de jogos de fortuna ou azar em casino”. 

Kuan Ho Weng

Contabilista habilitada a exercer a profissão

Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade de Auditores

10 de Março de 2022, em Macau

 

Parecer do Fiscal Único

Para efeitos de aprovação, o Conselho de Administração da MGM Grand Paradise S.A. (de ora em diante designada por “a Sociedade”) 
apresentou a esta Fiscal Única os documentos financeiros, o relatório do auditor externo, Deloitte Touche Tohmatsu e o relatório anual 
do Conselho de Administração, todos relativos ao ano de 2021.

De acordo com o estabelecido nos estatutos sociais, esta Fiscal Única procedeu à análise e ao exame dos documentos financeiros e das 
contas da Sociedade referentes ao ano de 2021, além de se inteirar do respectivo regime e forma de funcionamento da Sociedade no ano 
ora em apreço. No entendimento desta Fiscal Única, os referidos documentos financeiros revelam, de forma adequada e conveniente, a 
classificação e natureza das contas, bem como a situação financeira da Sociedade, sendo esse entendimento corroborado pelo auditor 
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externo no seu relatório, o qual comenta o facto dos documentos financeiros da Sociedade reflectirem, em todas as suas componentes 
principais e por forma justa, a situação financeira da Sociedade no exercício findo no dia 31 de Dezembro de 2021.

Tendo em consideração o exposto, esta Fiscal Única propõe aos accionistas que aprovem os seguintes documentos:

1. Documentos financeiros da Sociedade relativos ao ano de 2021;

2. Relatório anual do Conselho de Administração; e

3. Relatório do auditor externo.

A Fiscal Única, Ho Mei Va,

Contabilista habilitado a exercer a profissão

Macau, 10 de Março de 2022

 

Lista dos accionistas qualificados, detentores de valor igual ou superior a 5% do capital social, em qualquer período do ano de 2021, 
com indicação do respectivo valor percentual

Ho, Pansy Catilina Chiu King – 10% (50% das acções de categoria B)

MGM Resorts International Holdings Limited – 10% (50% das acções de categoria B)

MGM China Holdings Limited – 80% (100% das acções de categoria A)

Nome dos titulares dos órgãos sociais, durante o ano de 2021

Conselho de Administração

Ho, Pansy Catilina Chiu King – Administradora-Delegada

Wong, Chen Yau – Administrador

William Joseph Hornbuckle – Administrador

John Milton McManus – Administrador

Fiscal única

Ho Mei Va

Secretário

António Menano

 $21,183.00

(Custo desta publicação $ 21 183,00)
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CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Patacas

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
Patacas

A C T I V O Sub-sub-totais Sub-totais Totais

     - IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS

             . Equipamento de escritório 4,800.00 
             . Computadores 57,892.00 
             . (Reintegrações acumuladas) (58,496.00) 4,196.00 

     - IMOBILIZAÇÕES FINANCEIRAS
             . Valores afectos às provisões técnicas - próprios
                     - Depósitos a prazo 63,003,353.00 63,003,353.00 
     - Depósitos de garantia 39,000.00 39,000.00 

     - PARTICIPAÇÃO DOS RESSEGURADORES 
       NAS PROVISÕES PARA RISCOS EM CURSO*

Participação dos Resseguradores 
nos Prémios Não Adquiridos

              . De seguro directo 25,928,182.00 
              . De resseguro aceite 12,494.00 25,940,676.00 

     - PARTICIPAÇÃO DOS RESSEGURADORES 
       NAS PROVISÕES PARA SINISTROS A PAGAR
              . De seguro directo 44,237,143.00 
              . De resseguro aceite 514,730.00 44,751,873.00 

     - DEVEDORES GERAIS
             . Ressegurados 2,233,390.00 
             . Resseguradores 4,095,895.00 
             . Segurados 301,931.80 
             . Mediadores 7,043,054.20 
             . Organismos oficiais 154,213.00 13,828,484.00 13,828,484.00 

    - ACRÉSCIMOS  E  DIFERIMENTOS
           . Juros a receber 73,981.00 
           . Outros acréscimos e diferimentos 929,430.00 1,003,411.00 

    - DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
           . Em moeda local
                  - Depósitos à ordem 7,516,739.00 7,516,739.00 
           . Em moeda externa
                  - Depósitos à ordem 34,066,954.00 
                  - Depósitos a prazo 419,786.00 34,486,740.00 42,003,479.00 

 - Total do Activo 190,574,472.00 

* A definição de PROVISÃO PARA RISCOS EM CURSO está prevista no Artigo 59.º do Regime jurídico da actividade seguradora

CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.
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Patacas
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Patacas

PASSIVO E SITUAÇÃO  LÍQUIDA Sub-sub-totais Sub-totais Totais
 - PASSIVO -

     - PROVISÕES PARA RISCOS EM CURSO*

             . De seguro directo 25,928,182.00 
             . De resseguro aceite 178,542.00 26,106,724.00 

     - PROVISÕES PARA SINISTROS A PAGAR

             . De seguro directo 44,387,494.00 
             . De resseguro aceite 5,076,162.00 49,463,656.00 

     - CREDORES GERAIS

             . Empresas associadas 1,136,641.00 
             . Resseguradores 71,541,656.00 
             . Mediadores 92,128.00 
             . Outros 738,826.00 73,509,251.00 

     - INDEMNIZAÇÕES A PAGAR 2,520.00 

     - ACRÉSCIMOS  E  DIFERIMENTOS 2,995,810.00 
  - Total do Passivo 152,077,961.00 

- SITUAÇÃO LÍQUIDA -

     - CAPITAL SOCIAL
             . Realizado 15,000,000.00 15,000,000.00 

     - RESERVAS
             . Reserva legal 6,002,700.00 6,002,700.00 

     - RESULTADOS TRANSITADOS 18,255,297.00 

     - RESULTADOS LÍQUIDOS (antes de impostos) (761,486.00) 

     - RESULTADOS LÍQUIDOS (depois de impostos) (761,486.00) 

- Total da Situação Líquida 38,496,511.00 
 - Total do Passivo e da Situação Líquida 190,574,472.00 

* Artigo 59° do «Regime jurídico da actividade seguradora»
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CONTA DE EXPLORAÇÃO DAS SEGURADORAS DOS RAMOS GERAIS  DO EXERCÍCIO DE 2021
Patacas

PATACAS
Acidentes de Resp. civil afixação Contas

trabalho e doenças  profissionais Incêndio Automóvel
 material propaganda e 

publicidade Outros gerais Sub-totais Totais
  - PROVISÕES PARA RISCOS EM CURSO*

Prémios Não Adquiridos
      . De Seguro Directo 446,007.00 4,338,208.00 - 40,844.00 2,992,071.00 7,817,130.00 
      . De Resseguro Aceite - 12,494.00 5,406.00 - - 17,900.00 7,835,030.00 

 - COMISSÕES
      . De Seguro Directo 144,217.00 900,922.00 - 181,078.00 1,536,855.00 2,763,072.00 
      . De Resseguro Aceite - - - - - - 2,763,072.00 

 - ENCARGOS DE RESSEGURO CEDIDO
  . De Seguro Directo
                     - Prémios cedidos 1,847,009.00 27,480,628.00 - 4,933,084.00 20,916,486.00 55,177,207.00 
                     - Redução das Provisões para Riscos em Curso (R.C.) - - - - - - 
                     - Redução das Provisões para Sinistros (R.C.) - - - 420,577.00 - 420,577.00 55,597,784.00 

  . De Resseguro Aceite
                     - Prémios cedidos - 50,671.00 - - - 50,671.00 
                     - Redução das Provisões para Riscos em Curso (R.C.) - - - - - - 
                     - Redução das Provisões para Sinistros (R.C.) - - - - - - 50,671.00 
- INDEMNIZAÇÕES BRUTAS
             . De Seguro Directo
                     - Pagas 13,605.00 8,436,924.00 - - 2,042,346.00 10,492,875.00 
                     - Provisões 252,206.00 875,465.00 - - 5,712,189.00 6,839,860.00 17,332,735.00 

             . De Resseguro Aceite
                     - Pagas - - 561,081.00 - - 561,081.00 
                     - Provisões - - 2,486,014.00 8.00 - 2,486,022.00 3,047,103.00 

     - DESPESAS GERAIS 2,635,103.00 2,635,103.00 
     - ENCARGOS FINANCEIROS 46,029.00 46,029.00 
     - ENCARGOS DIVERSOS 1,798,502.00 1,798,502.00 
     - AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES DO EXERCÍCIO
             . Imobilizações Corpóreas 2,648.00 2,648.00 2,648.00 

 - Totais 91,108,677.00 

* Artigo 59° do «Regime jurídico da actividade seguradora»

Acidentes de Resp. civil afixação Contas

trabalho e doenças  profissionais Incêndio Automóvel
 material propaganda e 

publicidade Outros gerais Sub-totais Totais
     - PRÉMIOS BRUTOS
             . De Seguro Directo 1,847,009.00 27,480,628.00 - 4,933,084.00 20,916,487.00 55,177,208.00 
             . De Resseguro Aceite - 50,671.00 330,868.00 - - 381,539.00 55,558,747.00 

     - PROVEITOS DE RESSEGURO CEDIDO
             . De Seguro Directo
                    -  Comissões (incluindo participação nos lucros) 303,876.00 4,095,049.00 - 769,116.00 3,402,710.00 8,570,751.00 
                    - Indemnizações 13,605.00 8,436,924.00 - 2,042,346.00 10,492,875.00 
                    -Participação dos Resseguradores 

  nos Prémios Não Adquiridos 446,007.00 4,338,208.00 - 40,844.00 2,992,071.00 7,817,130.00 
                    - Participação dos resseguradores 
                      nas provisões para sinistros a pagar 249,775.00 33,831.00 - - 5,679,550.00 5,963,156.00 32,843,912.00 

             . De Resseguro Aceite
                    -  Comissões (incluindo participação nos lucros) - 1,265.00 - - - 1,265.00 
                    - Participação dos Resseguradores 
                      nos Prémios Não Adquiridos - 12,494.00 - - - 12,494.00 
                    - Participação dos resseguradores 
                      nas provisões para sinistros a pagar 514,725.00 - 4.00 - 514,729.00 528,488.00 
     - REDUÇÃO NAS PROVISÕES P/SINISTROS A PAGAR
             . De Seguro Directo - - - 420,573.00 - 420,573.00 
             . De Resseguro Aceite - 211,671.00 - - - 211,671.00 632,244.00 

     - PROVEITOS INORGÂNICOS
             . Financeiros 451,698.00 451,698.00 
             . Diversos - 451,698.00 

     - PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO 1,093,588.00 

 - Totais 91,108,677.00 

PATACAS

   - Prejuízo    - Lucro

   . De exploração 1,093,588.00     . De exploração -                                           
   . De resultados extraordinários do exercício - 1,093,588.00     . De resultados extraordinários do exercício 35,101.00                               
   . Relativo a exercícios anteriores - -     . Relativo a exercícios anteriores 297,001.00 332,102.00 

   - Provisão p/imposto complementar de rendimentos
   - Resultados líquidos (lucro final) -   - Resultados líquidos (prejuízo final) 761,486.00 

Total 1,093,588.00 Total 1,093,588.00 

Diretor financeiro

 ______________________________
Mumtaz Ali

Procurador

_____________________________
Douglas White 

           - CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2021 -
Resultados líquidos

CRÉDITO

CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.

           - CONTA DE EXPLORAÇÃO DAS SEGURADORAS DOS RAMOS GERAIS  DO EXERCÍCIO DE 2021 -

DÉBITO

CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2021
Patacas

PATACAS
Acidentes de Resp. civil afixação Contas

trabalho e doenças  profissionais Incêndio Automóvel
 material propaganda e 

publicidade Outros gerais Sub-totais Totais
  - PROVISÕES PARA RISCOS EM CURSO*

Prémios Não Adquiridos
      . De Seguro Directo 446,007.00 4,338,208.00 - 40,844.00 2,992,071.00 7,817,130.00 
      . De Resseguro Aceite - 12,494.00 5,406.00 - - 17,900.00 7,835,030.00 

 - COMISSÕES
      . De Seguro Directo 144,217.00 900,922.00 - 181,078.00 1,536,855.00 2,763,072.00 
      . De Resseguro Aceite - - - - - - 2,763,072.00 

 - ENCARGOS DE RESSEGURO CEDIDO
  . De Seguro Directo
                     - Prémios cedidos 1,847,009.00 27,480,628.00 - 4,933,084.00 20,916,486.00 55,177,207.00 
                     - Redução das Provisões para Riscos em Curso (R.C.) - - - - - - 
                     - Redução das Provisões para Sinistros (R.C.) - - - 420,577.00 - 420,577.00 55,597,784.00 

  . De Resseguro Aceite
                     - Prémios cedidos - 50,671.00 - - - 50,671.00 
                     - Redução das Provisões para Riscos em Curso (R.C.) - - - - - - 
                     - Redução das Provisões para Sinistros (R.C.) - - - - - - 50,671.00 
- INDEMNIZAÇÕES BRUTAS
             . De Seguro Directo
                     - Pagas 13,605.00 8,436,924.00 - - 2,042,346.00 10,492,875.00 
                     - Provisões 252,206.00 875,465.00 - - 5,712,189.00 6,839,860.00 17,332,735.00 

             . De Resseguro Aceite
                     - Pagas - - 561,081.00 - - 561,081.00 
                     - Provisões - - 2,486,014.00 8.00 - 2,486,022.00 3,047,103.00 

     - DESPESAS GERAIS 2,635,103.00 2,635,103.00 
     - ENCARGOS FINANCEIROS 46,029.00 46,029.00 
     - ENCARGOS DIVERSOS 1,798,502.00 1,798,502.00 
     - AMORTIZAÇÕES E REINTEGRAÇÕES DO EXERCÍCIO
             . Imobilizações Corpóreas 2,648.00 2,648.00 2,648.00 

 - Totais 91,108,677.00 

* Artigo 59° do «Regime jurídico da actividade seguradora»

Acidentes de Resp. civil afixação Contas

trabalho e doenças  profissionais Incêndio Automóvel
 material propaganda e 

publicidade Outros gerais Sub-totais Totais
     - PRÉMIOS BRUTOS
             . De Seguro Directo 1,847,009.00 27,480,628.00 - 4,933,084.00 20,916,487.00 55,177,208.00 
             . De Resseguro Aceite - 50,671.00 330,868.00 - - 381,539.00 55,558,747.00 

     - PROVEITOS DE RESSEGURO CEDIDO
             . De Seguro Directo
                    -  Comissões (incluindo participação nos lucros) 303,876.00 4,095,049.00 - 769,116.00 3,402,710.00 8,570,751.00 
                    - Indemnizações 13,605.00 8,436,924.00 - 2,042,346.00 10,492,875.00 
                    -Participação dos Resseguradores 

  nos Prémios Não Adquiridos 446,007.00 4,338,208.00 - 40,844.00 2,992,071.00 7,817,130.00 
                    - Participação dos resseguradores 
                      nas provisões para sinistros a pagar 249,775.00 33,831.00 - - 5,679,550.00 5,963,156.00 32,843,912.00 

             . De Resseguro Aceite
                    -  Comissões (incluindo participação nos lucros) - 1,265.00 - - - 1,265.00 
                    - Participação dos Resseguradores 
                      nos Prémios Não Adquiridos - 12,494.00 - - - 12,494.00 
                    - Participação dos resseguradores 
                      nas provisões para sinistros a pagar 514,725.00 - 4.00 - 514,729.00 528,488.00 
     - REDUÇÃO NAS PROVISÕES P/SINISTROS A PAGAR
             . De Seguro Directo - - - 420,573.00 - 420,573.00 
             . De Resseguro Aceite - 211,671.00 - - - 211,671.00 632,244.00 

     - PROVEITOS INORGÂNICOS
             . Financeiros 451,698.00 451,698.00 
             . Diversos - 451,698.00 

     - PREJUÍZO DE EXPLORAÇÃO 1,093,588.00 

 - Totais 91,108,677.00 

PATACAS

   - Prejuízo    - Lucro

   . De exploração 1,093,588.00     . De exploração -                                           
   . De resultados extraordinários do exercício - 1,093,588.00     . De resultados extraordinários do exercício 35,101.00                               
   . Relativo a exercícios anteriores - -     . Relativo a exercícios anteriores 297,001.00 332,102.00 

   - Provisão p/imposto complementar de rendimentos
   - Resultados líquidos (lucro final) -   - Resultados líquidos (prejuízo final) 761,486.00 

Total 1,093,588.00 Total 1,093,588.00 

Diretor financeiro

 ______________________________
Mumtaz Ali

Procurador

_____________________________
Douglas White 

           - CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2021 -
Resultados líquidos

CRÉDITO

CHUBB SEGURADORA MACAU, S.A.

           - CONTA DE EXPLORAÇÃO DAS SEGURADORAS DOS RAMOS GERAIS  DO EXERCÍCIO DE 2021 -

DÉBITO

Director Financeiro

Mumtaz Ali

Procurador

Douglas White

Relatório do Conselho de Administração

Esta seguradora tem como objecto social a efectivação de seguros dos ramos gerais, nomeadamente seguros de acidentes pessoais, incên-
dio, de veículos e de acidentes de trabalho etc.

No exercício de 2021 os prémios brutos processados foram de MOP 55 558 747 (2020: MOP 42 806 203), e as despesas gerais foram de 
MOP 2 635 103 (2020: MOP 2 564 694). Em 2021, a Sociedade obteve o lucro líquido de MOP 761 486 (em 2020: MOP 2 791 218).

Proposta respeitante ao resultado apurado

De acordo com a legislação vigente na Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos Estatutos desta Sociedade, o Conse-
lho de Administração tem a honra de submeter à aprovação da Assembleia Geral, na sua sessão anual, a proposta para a transferência 
do resultado negativo registado até ao dia 31 de Dezembro de 2021 no valor total de MOP 761 486 para os prejuízos acumulados nos anos 
anteriores.

O Conselho de Administração

24 de Fevereiro de 2022.
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Titulares de acções com número superior a 5% do capital social ou instituições com participação de capital superior a 5% do seu pró-
prio capital 

Não aplicável

Órgãos Sociais da Chubb Seguradora Macau, S.A.

Mesa da Assembleia Geral:

CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD. (Presidente)

CHUBB INA OVERSEAS HOLDINGS INC. (Secretária)

Conselho de Administração:

Douglas Gregor White (Presidente)

Mumtaz Farzand Ali (Administrador)

Wong Chun Kin (Administrador)

Leung Hau Yee (Administrador)

Gerente:

Leung Hau Yee

Fiscal único:

Fernando Manuel da Conceição Reisinho

Secretário da Sociedade:

Carlos Eduardo Coelho

Accionista principal:

CHUBB INA INTERNATIONAL HOLDINGS, LTD., com 14.991 acções, representando 99,94% do capital. 

Relatório e Parecer do Fiscal Único

Aos Accionistas da

Chubb Seguradora Macau, S. A.

Nos termos do Código Comercial de Macau e dos estatutos da Chubb Seguradora Macau, S. A., do ramo não-vida («Chubb»), o Fiscal 
Único emite relatório sobre a sua acção fiscalizadora e vem dar parecer sobre os documentos de relato financeiro, sobre o relatório e a 
proposta de aplicação dos resultados do Conselho de Administração, relativamente ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021.

O Fiscal Único verificou as transacções e a gestão da Seguradora durante o ano de 2021. As suas competências incluem a supervisão da 
gestão da Seguradora; o exame dos livros e registos e sua actualização; a verificação dos activos; a análise dos critérios contabilísticos e o 
respectivo impacto nos resultados do exercício; o exame dos documentos de relato financeiro anuais, bem como outras verificações pre-
vistas na lei e nos estatutos.

O Fiscal Único analisou a informação contabilística preparada pela Seguradora durante o ano e submetida regularmente à Autoridade 
Monetária de Macau («AMCM»), e seguiu outros procedimentos considerados adequados para as circunstâncias.

Analisou também o relatório e a opinião emitida pelo auditor independente «PricewaterhouseCoopers», datado de 24 de Fevereiro de 
2022, o qual expressa uma opinião sem reservas sobre os documentos de relato financeiro da Seguradora, relativos  ao exercício findo em 
31 de Dezembro de 2021.

Obteve todas as informações e explicações consideradas necessárias as suas verificações e, com base no trabalho efectuado, é sua opinião 
de que:

(a) Os documentos de relato financeiro e o relatório apresentados pelo Conselho de Administração reflectem fielmente a situação finan-
ceira da Seguradora em 31 de Dezembro 2021 e estão elaborados em conformidade com as disposições legais e regulamentares da activi-
dade seguradora, bem como, o estabelecido nos estatutos da Seguradora;

(b) Os princípios contabilísticos e os critérios utilizados nas estimativas adoptadas pelo Conselho de Administração na preparação dos 
documentos de relato financeiro, foram os apropriados atendendo às circunstâncias; 

(c) Concorda com a proposta de aplicação de resultados, apresentada pelo Conselho de Administração.
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Opinião

Em conclusão, é sua opinião de que os documentos de relato financeiro apresentados pelo Conselho de Administração, relativamente ao 
exercício findo em 31 de Dezembro de 2021, bem como o relatório e a proposta de aplicação de resultados, sejam aprovados na próxima 
Assembleia Geral de Accionistas.

Macau, aos 3 de Março de 2022.

O Fiscal Único

da Conceição Reisinho, Fernando Manuel

Macau Auditor de Contas n.º P0186

Relatório dos Auditores Externos sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas do Chubb Seguradora Macau, S.A. (constituído em Macau como sociedade anónima)

As demonstrações financeiras resumidas anexas Chubb Seguradora Macau S.A. (a Sociedade) referentes ao exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2021 resultam das demonstrações financeiras auditadas da Sociedade referentes ao exercício findo naquela data. Estas de-
monstrações financeiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021 e a demonstração dos resultados do 
exercício findo naquela data, são da responsabilidade do Conselho de Administração. A nossa responsabilidade consiste em expressar 
uma opinião, unicamente dirigida a V. Ex.as enquanto accionistas, sobre se as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em 
todos os aspectos materiais, com as demonstrações financeiras auditadas, e sem qualquer outra finalidade. Não assumimos responsabili-
dade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteúdo deste relatório.

Auditámos as demonstrações financeiras da Sociedade referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com as Nor-
mas Sucintas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem re-
servas sobre estas demonstrações financeiras, no relatório de 24 de Fevereiro de 2022.

As demonstrações financeiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a demonstração dos resultados, a demons-
tração de alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e um resumo das principais 
políticas contabilísticas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações fi-
nanceiras auditadas e com os livros e registos contabilísticos da Sociedade.

Para uma melhor compreensão da posição financeira da Sociedade, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações financeiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Ng Wai Ying

Contabilista Habilitado a Exercer a Profissão

PricewaterhouseCoopers 

Macau, aos 6 de Abril de 2022.

 $10,557.00

(Custo desta publicação $ 10 557,00)
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