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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Avisos

Processo de afectação dos candidatos aprovados no 

concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais especial

Nos termos do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 4 do artigo 41.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, vem a Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública publicar o 
aviso relativo ao processo da primeira afectação dos candi-
datos aprovados no concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais especial para técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
informática (desenvolvimento de software), aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 46, II Série, de 17 de Novembro de 2021, com 
vista ao preenchimento de seis lugares vagos de técnico supe-
rior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de informática (desenvolvimento de software):

1. Identificação dos serviços públicos onde existem vagas, 
número de lugares vagos e forma de provimento:

Serviços Públicos

Número de lugares vagos a 
preencher

Do quadro
Contrato administrativo 

de provimento

Direcção dos Serviços 
de Assuntos de Justiça 0 3

Direcção dos Serviços 
de Identificação 2 0

Imprensa Oficial 0 1

Total 6

2. Data, hora e local da afectação

A afectação é realizada perante os candidatos, no dia 12 de 
Maio de 2022, às 15,00 horas, no Auditório, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, Cave 1, Ma-
cau.

3. Identificação dos candidatos

Devem comparecer à afectação os candidatos classificados 
do 1.º ao 6.º lugares na lista classificativa final do concurso, pu-
blicada na página electrónica dos concursos da função pública 
em 30 de Março de 2022:

行 政 公 職 局

通 告

21/2021 14/2016

6

1. 

公共部門

填補職缺的數目

編制內 行政任用合同

0 3

2 0

0 1

6

2. 

3. 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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名次 准考人編號 姓名 居民身份證編號

1.º 84 1230XXXX

2.º 26 1236XXXX

3.º 54 1254XXXX

4.º 77 1240XXXX

5.º 45 1317XXXX

6.º 99 1377XXXX

4. 

ht tps://

concurso-uni.safp.gov.mo

https://www.gov.mo/zh-hant/services/ps-1049/

ps-1049a/

 $4,372.00

21/2021 14/2016

Ordem
N.º do candidato 

admitido
Nome N.º do BIR

1.º 84 Lo, Chon Wai 1230XXXX

2.º 26 Cheong, Weng San 1236XXXX

3.º 54 Iao, Chi Nang 1254XXXX

4.º 77 Leong, Chou Lun 1240XXXX

5.º 45 Ho, Ka Chon 1317XXXX

6.º 99 Si, Pui Lam 1377XXXX

4. Realização da afectação

O candidato melhor classificado de entre os que compareçam 
à afectação opta pelo lugar pretendido, assinando a declaração 
para efeitos de ingresso no respectivo serviço público, seguin-
do-se o segundo melhor classificado e assim sucessivamente.

Caso o candidato não possa comparecer à afectação pode 
fazer-se representar através de procuração, cujo modelo se en-
contra disponível para descarregamento na página electrónica 
dos concursos da função pública (https://concurso-uni.safp.
gov.mo), devendo a assinatura ser reconhecida notarialmente 
(presencial). Não pode ser aceite a procuração que não confira 
os necessários poderes ou cuja assinatura não se encontre devi-
damente reconhecida, considerando-se, neste caso, que houve 
falta de comparência ao processo de afectação.

Para mais informações pode ser consultada a página electró-
nica https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1049/ps-1049a/.

Os candidatos ou os seus representantes devem comparecer 
à afectação pontualmente na data, hora e local acima indica-
dos, munidos com os originais do seu documento de identifi-
cação válido e respectiva procuração (quando for o caso), não 
sendo permitido qualquer atraso.

O candidato que não compareça ou desista da afectação será 
reposicionado no fim da lista classificativa final.

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

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 372,00)

Processo de afectação dos candidatos aprovados no 

concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais especial

Nos termos do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 4 do artigo 41.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, vem a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública publicar o avi-
so relativo ao processo da primeira afectação dos candidatos 
aprovados no concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais especial para técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de informá-
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6

1. 

公共部門
填補職缺的數目

編制內 行政任用合同

0 2

2 0

0 1

0 1

6

2. 

3. 

名次 准考人編號 姓名 居民身份證編號

1.º 86 1353XXXX

2.º 101 5197XXXX

3.º 13 1222XXXX

4.º 56 1216XXXX

5.º 30 5151XXXX

6.º 110 5208XXXX

4. 

ht tps://

concurso-uni.safp.gov.mo

tica (infraestruturas de redes), aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 17 de Novembro de 2021, com vista ao 
preenchimento de seis lugares vagos de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
informática (infraestruturas de redes):

1. Identificação dos serviços públicos onde existem vagas, 
número de lugares vagos e forma de provimento:

Serviços Públicos

Número de lugares vagos a preencher

Do quadro
Contrato adminis

trativo de provimento

Direcção dos Servi-
ços de Assuntos de 
Justiça 0 2

Direcção dos Servi-
ços de Identificação 2 0

Fundo de Pensões 0 1

Imprensa Oficial 0 1

Total 6

2. Data, hora e local da afectação

A afectação é realizada perante os candidatos, no dia 12 
de Maio de 2022, às 16,00 horas no Auditório, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, Cave 1, Macau.

3. Identificação dos candidatos

Devem comparecer à afectação os candidatos classificados 
do 1.º ao 6.º lugares na lista classificativa final do concurso, pu-
blicada na página electrónica dos concursos da função pública 
em 30 de Março de 2022:

Ordem
N.º do candidato

admitido
         Nome N.º do BIR

1.º 86 Leong, Sok Man 1353XXXX

2.º 101 Sou, Sai Kit 5197XXXX

3.º 13 Chao, Fan Pan 1222XXXX

4.º 56 Ip, Sun Pui 1216XXXX

5.º 30 Chu, Kuan Kit 5151XXXX

6.º 110 Vong, U Teng 5208XXXX

4. Realização da afectação

O candidato melhor classificado de entre os que compareçam 
à afectação opta pelo lugar pretendido, assinando a declaração 
para efeitos de ingresso no respectivo serviço público, seguin-
do-se o segundo melhor classificado e assim sucessivamente.

Caso o candidato não possa comparecer à afectação pode 
fazer-se representar através de procuração, cujo modelo se en-
contra disponível para descarregamento na página electrónica 
dos concursos da função pública (https://concurso-uni.safp.
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https://www.gov.mo/zh-hant/services/ps-1049/

ps-1049a/

 

 $3,975.00

市 政 署

名 單

83/2004

gov.mo), devendo a assinatura ser reconhecida notarialmente 
(presencial). Não pode ser aceite a procuração que não confira 
os necessários poderes ou cuja assinatura não se encontre devi-
damente reconhecida, considerando-se, neste caso, que houve 
falta de comparência ao processo de afectação.

Para mais informações pode ser consultada a página electró-
nica https://www.gov.mo/pt/servicos/ps-1049/ps-1049a/.

Os candidatos ou os seus representantes devem comparecer 
à afectação pontualmente na data, hora e local acima indica-
dos, munidos com os originais do seu documento de identifi-
cação válido e respectiva procuração (quando for o caso), não 
sendo permitido qualquer atraso.

O candidato que não compareça ou desista da afectação será 
reposicionado no fim da lista classificativa final.

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

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 3 975,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Lista

Em cumprimento do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 83/2004, de 19 de Abril, referente às regras e procedimentos 
a observar pelo Instituto para os Assuntos Municipais, quanto 
à concessão de apoios a entidades privadas, vem o Instituto 
para os Assuntos Municipais publicar a lista dos apoios conce-
didos no 1.º trimestre do ano 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 

 Montantes 

subsidiados 

目的

Finalidades

22/2/2022  $ 4,320.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de ac-

tividade «Ressonância da Música no Mundo».

22/2/2022  $ 4,360.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Concerto de ópera cantonense».

28/2/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Concurso de Canções Originais e 

Clássicas para Celebração do Ano Novo Lu-

nar».
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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

28/2/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Concerto de Canções de Ouro».

28/2/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

organização de uma ópera chinesa.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA 

UNIVERSIDADE DE MACAU

3/3/2022  $ 48,000.00 

 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

primeira fase do Concurso de perguntas e res-

postas acerca da actualidade e de conhecimen-

tos gerais destinado a Jovens de Macau.

氹

CENTRO COMUNITÁRIO DA TAIPA 

DA UNIÃO GERAL DAS ASS. DOS MO-

RADORES DE MACAU

8/3/2022  $ 1,756.30 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Vamos embelezar o nosso bairro».

14/3/2022  $ 4,027.10 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Celebração do Ano Novo Lunar».

ASSOCIAÇÃO FRATERNAL DOS HA-

BITANTES DOS NOVOS ATERROS DE 

MACAU

8/3/2022  $ 1,887.00  

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Celebração do Ano Novo Lunar  

Criação de dísticos com caligrafia».

CENTRO DE LAZER E RECREAÇÃO 

DOS A NCI ÃOS DA U N I ÃO GER A L 

DAS ASS. DOS M. DE MACAU

14/3/2022  $ 2,800.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Danças em celebração do Ano 

Novo Lunar».

14/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Celebração com narcisos do Ano 

Novo Lunar».

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE 

COLOANE

14/3/2022  $ 15,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Festa de confraternização para 

idosos em celebração do Ano Novo Lunar».

氹 14/3/2022  $ 6,282.20 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Juntemo-nos para Celebrar o Ano 

Novo Lunar».
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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 ESTUDANTES DA 

U N I V E R SI DA DE DA C I DA DE DE 

MACAU

14/3/2022  $ 61,990.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

primeira fase dos Concursos de Debate Juvenil 

«Respeite a Vida» e «Rejeite Qualquer Forma 

de Discriminação», dos Princípios de Vida 

com Cortesia.

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DO 

INSTITUTO POLITÉCNICO DE MA-

CAU

14/3/2022  $ 54,750.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

primeira fase do Dia de Competição Despor-

tiva dos Jovens de Macau, dos Princípios de 

Vida com Cortesia.

14/3/2022  $ 2,600.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

«Actividade de caligrafia para idosos e crian-

ças em celebração do Ano Novo Lunar».

ASSOCIAÇÃO DE HISTÓRIA ORAL 

DE MACAU

18/3/2022  $ 36,470.00 2022

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividades educativas de visita guiada de 2022

Janeiro .

24/3/2022  $ 38,760.00 2022

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividades educativas de visita guiada de 2022

Fevereiro .

F EDER AÇÃO DAS ASSOC I AÇÕE S 

DOS OPERÁRIOS DE MACAU

18/3/2022  $ 841,136.06 2022 1

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

exploração do Campo Desportivo dos Operá-

rios em 2022 Janeiro .

18/3/2022  $ 2,300.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Campanha de Limpeza Anti-Epi-

démica pré-Ano Novo Lunar».

18/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Concerto de Canções Cantonen-

ses».

ASSOCIAÇÃO DA ARTE DA ÓPERA 

DE CANTÃO IENG WAN

18/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Gala Nocturna de Canções para 

Celebração do Ano Novo Lunar».
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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 ÓPERA CHINESA 

«I CHENG NGA CHOI» DE MACAU

24/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade da Celebração do Ano de Tigre com 

Yüt Wân (Ópera Cantonense).

MACAU HONG HA LOK UN

24/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

organização de um concerto.

ASSOCIAÇÃO DE MÚTUO AUXÍLIO 

DO BAIRRO, ABRANGENDO A RUA 

DA F ELICIDA DE E V IAS CIRCU N-

DANTES

24/3/2022  $ 13,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Dia de confraternização entre os 

moradores idosos da Rua da Felicidade com 

Dança do Leão em celebração do Ano Novo 

Lunar».

31/3/2022  $ 11,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Celebração do aniversário do Deus 

da Terra».

ASS. DE MÚTUO AUXÍLIO DOS MO-

RADORES DAS RUAS DE S. DOMIN-

GOS, DOS MERCADORES E VIAS CIR-

CUNDANTES

30/3/2022  $ 7,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Festa de confraternização para 

idosos em celebração do Ano Novo Lunar».

30/3/2022  $ 10,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade «Celebração do aniversário do Deus 

da Terra».

C HON SE NG M USIC A N D DA NC E 

ASSOCIATION

30/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

organização de concerto de ópera cantonesa e 

de canções populares.

30/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

organização de um concerto de canções popu-

lares.

30/3/2022  $ 2,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Celebração do Festival do 15.º dia 

do Ano Novo Lunar de Tigre».
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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

CENTRO LOK CHON DA UNIÃO GE-

RAL DAS ASSOCIAÇÕES DOS MORA-

DORES DE MACAU  

30/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Festa de confraternização e de ce-

lebração do Ano Novo Lunar».

30/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Sarau de Danças e Canções».

31/3/2022  $ 5,000.00  

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

actividade em comemoração do Festival das 

Lanternas.

31/3/2022  $ 5,000.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas de 

organização de uma ópera cantonesa em co-

memoração do Ano Novo Chinês.

CENTRO DE SERVIÇO COMUNITÁ-

R IO DA AR EIA PR ETA DA U NIÃO 

GERAL ASSOCIAÇÕES DOS MORA-

DORES DE MACAU 

31/3/2022  $ 3,697.00 

Apoio financeiro para cobrir as despesas da 

actividade «Jogo de adivinhas em celebração 

do 15.º dia do Ano Novo Lunar».

 

 $10,715.00

公 告

003/DZVJ/2022

氹

氹

163

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 21 de Abril de 
2022.

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

(Custo desta publicação $ 10 715,00)

Anúncio

Concurso Público n.º 003/DZVJ/2022

Prestação de serviços de arborização e 

manutenção da Zona Sul da Taipa

Faz-se público que, por autorização do Secretário para a 
Administração e Justiça, do dia 22 de Abril de 2022, se acha 
aberto o concurso público para a «Prestação de serviços de 
arborização e manutenção da Zona Sul da Taipa».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de 
Expediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida 
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http://www.iam.gov.mo

$128,140.00

6

6

   

 $2,402.00

告 示

2041 Travessa da Fábrica de Curtumes

354 揸 417

431

Ribeiro, n.º 163, r/c, Macau, ou descarregados gratuitamente 
da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.mo). Os 
concorrentes que pretendam fazer o descarregamento dos 
documentos acima referidos assumem também a responsabili-
dade pela consulta de eventuais actualizações e alterações das 
informações na página electrónica deste Instituto durante o 
período de entrega das propostas.

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 
horas do dia 23 de Maio de 2022. Os concorrentes devem 
entregar as propostas e os documentos no Núcleo de Expe-
diente e Arquivo do IAM e prestar uma caução provisória no 
valor de $128 140,00 (cento e vinte e oito mil, cento e quarenta 
patacas). A caução provisória pode ser prestada em numerário 
ou garantia bancária. Caso seja em numerário, a prestação da 
caução deve ser efectuada na Tesouraria da Divisão de Assun-
tos Financeiros do IAM ou no Banco Nacional Ultramarino 
de Macau, juntamente com a guia de depósito (em triplicado), 
havendo ainda que entregar a referida guia na Tesouraria da 
Divisão de Assuntos Financeiros do Instituto, após a presta-
ção da caução, para efeitos de levantamento do respectivo recibo 
oficial. As despesas resultantes da prestação de cauções 
constituem encargos do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 24 de Maio de 
2022. 

O IAM organizará uma sessão de esclarecimento pública no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, 
Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 13 de 
Maio de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 26 de Abril de 
2022. 

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, Isabel Jorge.  

(Custo desta publicação $ 2 402,00)

Editais

Faz-se público que o Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais, 
na sua sessão de 25 de Março de 2022, deliberou dar a designa-
ção a uma nova via pública da Região Administrativa Especial 
de Macau,  passando a identificar-se pelo seguinte:

2041 Travessa da Fábrica de Curtumes, em chinês 

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Começa junto ao prédio n.º 354 da Rua dos Pescado-
res, e termina entre o prédio n.º 417 e o prédio n.º 431 
da Avenida do Dr. Francisco Vieira Machado.

Para os devidos efeitos, este Edital, com a respectiva versão 
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de 
estilo.
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 $1,145.00

2042   Beco do Estábulo Municipal

81

 

 $1,065.00

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

名 單

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 12 de Abril de 
2022.

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

(Custo desta publicação $ 1 145,00)

Faz-se público que o Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais do Instituto para os Assuntos Municipais, 
na sua sessão de 1 de Abril de 2022, deliberou dar a designação 
a uma nova via pública da Região Administrativa Especial de 
Macau,  passando a identificar-se pelo seguinte:

2042 Beco do Estábulo Municipal, em chinês 

Freguesia de Nossa Senhora de Fátima

Está situado junto da Avenida do Coronel Mesquita, 
tendo a entrada em frente do prédio n.º 81 desta Aveni-
da. Não tem saída.

Para os devidos efeitos, este Edital, com a respectiva versão 
chinesa, é publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau, afixando-se também nos lugares de 
estilo.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 20 de Abril de 
2022.

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

(Custo desta publicação $ 1 065,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Lista

Concurso para admissão ao sexto curso e estágio de 

formação para ingresso nas magistraturas judicial e do 

Ministério Público

Classificativa final dos candidatos ao concurso para admis-
são ao sexto curso e estágio de formação para ingresso nas ma-
gistraturas judicial e do Ministério Público, aberto por aviso 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 45, II Série, de 4 de Novembro de 2020:

Candidatos aprovados:

Ordem
N.º do

candidato
Nome em chinês Nome em português N.º do BIRP

Classificação 

final

1.º 049 Liang, Tsai Ni 1314XXX(X) 13.725
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Ordem
N.º do

candidato
Nome em chinês Nome em português N.º do BIRP

Classificação 

final

2.º 045 Wu, Un Tat 1259XXX(X) 13.415

3.º 047 Lok, Ka Long 1224XXX(X) 13.078

4.º 121 Lou, In Leng 1251XXX(X) 12.895

5.º 225 Chan, Cheok Kei 5141XXX(X) 12.850

6.º 058 Wang, Huating 1577XXX(X) 12.745

7.º 104 Lam, Sok Cheng 1357XXX(X) 12.650

8.º 048 Sio, Wai Fong 1222XXX(X) 12.561

9.º 224 Tang, Chon In Vitor 5149XXX(X) 12.355

10.º 094 Wong, Weng Han 1245XXX(X) 12.306

11.º 051 Chiang, Pak Seng 5204XXX(X) 12.267

12.º 030 Ling Lee, Celina 5181XXX(X) 12.114

13.º 065 Lei, Lei 1224XXX(X) 12.081

14.º 116 Ng, Ieng Leong 5208XXX(X) 11.756

15.º 200 Wong, Heng Ut 1264XXX(X) 11.739

16.º 117 Kong, I Teng 1253XXX(X) 11.611

17.º 102 Chou, Sin Teng 1253XXX(X) 11.586

18.º 151 Leong, Choi Man 5154XXX(X) 11.339

19.º 150 Leng, Wai Hou 5180XXX(X) 11.284

20.º 205 Wong, Fai 1279XXX(X) 11.025

21.º 146 --- Jiang, Yi Wa 1552XXX(X) 10.962

7/2008 23/2020

17/2001

9

23/2017 14/2016

A presente lista foi elaborada nos termos do disposto no 
artigo 4.º do Regulamento Administrativo n.º 17/2001 (Re-
gulamento do curso e estágio de formação para ingresso nas 
magistraturas judicial e do Ministério Público), alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 7/2008, alterado e republica-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2020, e no ponto 9 
do aviso de abertura do concurso.

Nos termos do disposto no artigo 36.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), 
com as alterações introduzidas pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso da pre-
sente lista, no prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte 
à data da sua publicação, para a entidade que autorizou a aber-
tura do concurso.

Findo o prazo de interposição de recurso ou findo o prazo 
para ser proferida a decisão sobre o mesmo, serão divulgados 
a data, hora e local de apresentação dos candidatos admitidos 
para o início do sexto curso e estágio de formação de magistra-
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dos, através de aviso, no Boletim Oficial da RAEM, e afixados 
no Centro de Formação Jurídica e Judiciária (CFJJ), sito na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso In-
ternacional, 18.º andar, Macau, sendo também disponibilizados 
na página electrónica deste CFJJ (http://www.cfjj.gov.mo/).

(Homologada por despacho de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 

22 de Abril de 2022).

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 13 de Abril de 
2022.

O Júri:

Presidente: Manuel Marcelino Escovar Trigo.

Vogais: Cheng Wai Yan, Tina;

Cheong Sio Hong;

Io Weng San;

Tong Hio Fong; e

Lai U Hou.

(Custo desta publicação $ 4 531,00)
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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/188649

[220]  Data de pedido : 2021/10/05

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, repa-

ração e actualização de software informático e aplica-

ções; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolu-

ção de problemas de hardware e software de computa-

dor, e serviços de apoio informático ao cliente; servi-

ços de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto e verde.

[300]  Prioridade : 2021/04/02  Listenstai-

ne N.º 2021-300

[210]  N.º : N/188776

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 
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e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, repa-

ração e actualização de software informático e aplica-

ções; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolu-

ção de problemas de hardware e software de computa-

dor, e serviços de apoio informático ao cliente; servi-

ços de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/09  Listenstai-

ne N.º 2021-321

[210]  N.º : N/188778

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, repa-

ração e actualização de software informático e aplica-

ções; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolu-

ção de problemas de hardware e software de computa-

dor, e serviços de apoio informático ao cliente; servi-

ços de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/12  Listenstai-

ne N.º 2021-327

[210]  N.º : N/188785

[220]  Data de pedido : 2021/10/08

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 
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descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, repa-

ração e actualização de software informático e aplica-

ções; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolu-

ção de problemas de hardware e software de computa-

dor, e serviços de apoio informático ao cliente; servi-

ços de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/04/12  Listenstai-

ne N.º 2021-326

[210]  N.º : N/189475

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

hardware de computador, software informático, peri-

féricos de computador, e jogos de computador e jogos 

de vídeo; serviços de consultadoria de hardware e 

software de computador; programação de computa-

dores; concepção de base de dados para computador; 

armazenamento de dados electrónicos; serviços de 

computação nas nuvens; aluguer de aparelhos e equi-

pamentos de hardware, software informático e peri-

féricos de computador; fornecimento de software não 

descarregável on-line; serviços de consultadoria para 

desenvolvimento de sistemas de computadores, base 

de dados e aplicações; serviços de consultoria de dados 

e segurança de computadores; serviço de criptografia 

de dados; fornecimento de informações de hardware 

ou software de computador on-line; manutenção, repa-

ração e actualização de software informático e aplica-

ções; serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolu-

ção de problemas de hardware e software de computa-

dor, e serviços de apoio informático ao cliente; servi-

ços de criação, concepção e manutenção de sítios web; 

serviços de alojamento de sítios web; fornecimento de 

motores de busca para obtenção de dados através de 

internet e outras redes de comunicações electrónicas; 

criação de índices de informação online, sítios e outros 

recursos disponíveis na Internet e outras redes electró-

nicas de comunicação; serviços de cartografia e mapas; 

fornecimento de um portal da Internet que permite 

aos utilizadores pré-visualizar e descarregar livros, 

publicações e outros documentos eletrónicos; serviços 

científicos e tecnológicos; serviços de concepção / pro-

jectos de desenhos industriais; serviços de análises e 

de pesquisas industriais; investigação médica; serviços 

de laboratórios médicos; serviços de informações, as-

sessoria e consultadoria relacionados com os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/04  Jamaica

N.º 83235

[210]  N.º : N/189664

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, 

California 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção e desenvolvimento de 

computadores e de programas de computadores; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software de 

computadores usado no desenvolvimento de outros 

softwares de aplicações; software como serviço [SaaS] 

apresentando software para o desenvolvimento de pro-

gramas informáticos não descarregável; software como 
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serviço [SaaS] apresentando software informático usa-

do no desenvolvimento de outros softwares de aplica-

ções não descarregável; fornecimento de informações 

nas áreas da desenvolvimento de software informático; 

software como serviço [SaaS]; concepção e desen-

volvimento de hardware e software informático para 

reconhecimento de áudio e música; armazenamento 

de dados electrónicos; fornecimento de informações 

nas áreas da desenvolvimento de hardware informáti-

co; serviços de software informático, nomeadamente 

serviços de apoio técnico para software de desenvol-

vimento de aplicações e software de reconhecimento 

de áudio e música; software como serviço [SaaS] apre-

sentando software não descarregável para reconheci-

mento de áudio, som e música; software como serviço 

[SaaS] apresentando software não descarregáveis que 

permitam a descoberta, interacção e partilha de con-

teúdos áudio, vídeo, impressos, multimédia ou de reali-

dade aumentada.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/27  Jamaica

N.º 83395

[210]  N.º : N/191546

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

  Endereço : 17-4, Dosan-daero 8-gil, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

A PI

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/11  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0120722

[210]  N.º : N/191549

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

  Endereço : 17-4, Dosan-daero 8-gil, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS
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SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/11  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0120723

[210]  N.º : N/191550

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

  Endereço : 17-4, Dosan-daero 8-gil, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

A PI

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/11  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0120723

[210]  N.º : N/191553

[220]  Data de pedido : 2021/12/13

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/11  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0120722

[210]  N.º : N/191772

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

  Endereço : 17-4, Dosan-daero 8-gil, Gangnam-

-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS  

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS  

SaaS

Sa a S

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS

Sa a S

SaaS

Sa a S

SaaS

Sa a S

SaaS

SaaS

SaaS

SaaS
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[300]  Pr ior idade : 2021/12/09  Japão

N.º JP2021-153501

[210]  N.º : N/191773

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/09  Japão

N.º JP2021-153502

[210]  N.º : N/191774

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/22  Japão

N.º JP2021-117811

[210]  N.º : N/191775

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/09  Japão

N.º JP2021-153503

[210]  N.º : N/191776

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/22  Japão

N.º JP2021-117809

[210]  N.º : N/191777

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED

  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/22  Japão

N.º JP2021-117816

[210]  N.º : N/191778

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

[730]  Requerente : DA IICH I SA N KYO COM-

PANY, LIMITED
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  Endereço : 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, 

Tokyo 103-8426, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas; medicamentos para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/09  Japão

N.º JP2021-153505

[210]  N.º : N/191785

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

[730]  Requerente : ADC Therapeutics SA

  Endereço : société anonyme (sa) Switzerland, 

Route de la Corniche, 3B Epalinges Switzerland 1066

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191825

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

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento das consequências de doenças genéticas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/22  Suíça

N.º 11485/2021

[210]  N.º : N/191826

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

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento das consequências de doenças genéticas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/22  Su íça

N.º 11483/2021

[210]  N.º : N/191974

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

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software para jogos de realidade au-

mentada descarregável; publicações electrónicas des-

carregáveis, nomeadamente, banda desenhada, roman-

ces gráficos, revistas, manuais, e boletins informativos 

em áreas de entretenimento e jogos de vídeo; software 

de jogos e vídeo descarregáveis; artigos virtuais des-

carregáveis, nomeadamente, programas de software de 

computador apresentando recursos no jogo, tokens e 

moeda virtual para utilização em jogos de vídeo e em 

mundos virtuais online; software informático descar-

regável apresentando moeda virtual, nomeadamente, 

programas de computador apresentando tokens e 

moedas em jogos para uso em redes online e jogos de 

vídeo móveis; software para jogos de realidade virtual 

descarregável; auriculares; auscultadores para uso com 

computadores; programas de jogos de vídeo interacti-

vos multimédia; cartões presente codificados magneti-

camente; software para jogos de realidade aumentada 

gravados; software para jogos de vídeo gravados; 

software para jogos de realidade virtual gravados; al-

tifalantes; cartuchos de jogos de vídeo; discos de jogos 

de vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/16  Tonga

N.º TO/M/2021/04191
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[210]  N.º : N/191975

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

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Bolsas de transporte multiusos; sacos 

de desporto; mochilas [com duas alças]; bolsas de cin-

tura; sacos para livros; pastas [maletas]; porta-cartões 

de visita; estojos de transporte; bolsas; coleiras para 

animais; sacos para cosméticos vendidos vazios; ves-

tuário para animais; sacos de tiracolo; sacos de fechar 

com cordão; sacos de equipamento [com formato ci-

líndrico]; bolsas de cintura; sacos de mão; estojos para 

chaves [marroquinaria]; conjunto de malas; trelas para 

animais; malas para uso em viagem; etiquetas para ba-

gagem; sacos de estafeta; guarda-sol [sombrinhas]; car-

teiras de bolso; bolsas; sacos de trazer a tiracolo; sacos 

para produtos de toilette vendidos vazios; sacos de 

viagem; baús [bagagem]; chapéus-de-chuva; bolsas de 

cintura; carteiras em correntes (não sendo de metais 

preciosos); carteiras de bolso; sacos com braceletes.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/16  Tonga

N.º TO/M/2021/04191

[210]  N.º : N/191976

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

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Bandanas [lenços para pescoço]; cintos 

[vestuário]; bonés de basebol; bonés em malha; botas; 

vestuário; casacos; fatos de fantasia para jogos de inter-

pretação de personagens; vestidos; calçado; luvas; fatos 

para o Dia das Bruxas; chapéus; chapelaria; sweatshirts 

com capuz; vestuário infantil (bebés); casacos curtos 

(vestuário); roupa de usar por casa; ceroulas; camisolas 

[pullovers]; vestuário para a chuva; sandálias; cachecóis; 

camisas; sapatos; calções; saias; roupa de noite; calças 

de fato de treino; camisolas de treino; camisas de treino; 

fatos de banho; t-shirts; collants; tops (vestuário); fatos 

de treino; roupa interior.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/16  Tonga

N.º TO/M/2021/04191

[210]  N.º : N/191978

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

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

  Endereço : 12333 W. Olympic Blvd., Los Angeles, 

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de passeios em parques 

de diversões (entretenimento); serviços de parques de 

diversões; serviços de entretenimento relacionado com 

a produção e apresentação de espectáculos ao vivo; 

fornecimento de jogos de realidade aumentada online 

não descarregável; fornecimento de informação online 

não descarregável sobre entretenimento; fornecimento 

de informação não descarregável online sobre jogos de 

vídeo; fornecimento banda desenhada, estórias curtas, 

e romances ilustrados online não descarregáveis; for-

necimento de clips de vídeo e outros conteúdos multi-

média digital online não descarregável; fornecimento 

de jogos de vídeo não descarregável; fornecimento de 

jogos de realidade virtual não descarregável.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/16  Tonga

N.º TO/M/2021/04191

[210]  N.º : N/192049

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

[730]  Requerente : Nooree Yoo

  Endereço : 27-21 44th Drive, #2401, Long Island 

City, NY 11101 USA.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para uso cosmético; cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; produtos cosméticos 

para os cuidados da pele; produtos para remover a 

maquilhagem; cremes para o branqueamento da pele; 

leite de limpeza para uso cosmético; filtros solares 

[cosméticos]; óleos essenciais; tiras de clareamento 

dentário.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192050

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

[730]  Requerente : Nooree Yoo

  Endereço : 27-21 44th Drive, #2401, Long Island 

City, NY 11101 USA.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; produção de filmes pu-

blicitários; publicidade on-line em rede informática; 

apresentação de produtos em qualquer meio de co-

municação para fins de venda a retalho; organização 

de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

fornecimento de informações comerciais através do 

sítio web; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de bens e serviços; agências 

de importação e exportação; promoção de vendas para 

terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192051

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

[730]  Requerente : Nooree Yoo

  Endereço : 27-21 44th Drive, #2401, Long Island 

City, NY 11101 USA.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Loções para uso cosmético; cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; produtos cosméticos 

para os cuidados da pele; produtos para remover a 

maquilhagem; cremes para o branqueamento da pele; 

leite de limpeza para uso cosmético; filtros solares 

[cosméticos]; óleos essenciais; tiras de clareamento 

dentário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192052

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

[730]  Requerente : Nooree Yoo

  Endereço : 27-21 44th Drive, #2401, Long Island 

City, NY 11101 USA.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; produção de filmes pu-

blicitários; publicidade on-line em rede informática; 

apresentação de produtos em qualquer meio de co-

municação para fins de venda a retalho; organização 

de exposições para fins comerciais ou publicitários; 

fornecimento de informações comerciais através do 

sítio web; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de bens e serviços; agências 

de importação e exportação; promoção de vendas para 

terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192219

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de construção; serviços de ins-

talação e reparação; serviços de extração mineira, per-

furação de petróleo e de gás; serviços de instalação, 

manutenção e reparação, e actualização de aparelhos 

de baterias eléctricas sem fios, e consultoria relaciona-

da com os mesmos, para o armazenamento e descarga 

de electricidade armazenada para estabilizar e satisfa-

zer a procura de electricidade e os objectivos de utili-

zação; serviços de fornecimento de manutenção e re-

paração de veículos; consulta de reparação de veículos; 

consulta de manutenção de veículos; carregamento de 

baterias de veículos; serviços de estações de recarga de 

veículos; reparação e manutenção de veículos; limpeza 

profunda de veículos; estações de serviço de veículos; 

pintura de veículos; serviços de estações de recarga de 

veículos eléctricos; manutenção de veículos da frota; 

serviços de instalação; serviço de manutenção e repa-

ração de veículos eléctricos especializados; serviços 
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de embalagem de plástico para fixação e protecção 

de barcos (serviços de manutenção relacionados com 

barcos); serviços de consultoria no domínio da con-

servação (manutenção), renovação, reequipamento e 

reparação de iates e barcos; conversão, remodelação, 

reequipamento e reparações de iates e barcos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/02  Jamaica

N.º 83697

[210]  N.º : N/192220

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de ciência e tecnologia e de 

pesquisa e concepção relacionados com os mesmos; 

serviços de análise industrial, pesquisa industrial e 

concepção industrial; serviços de controlo de qualida-

de e autenticação; serviços de concepção e desenvol-

vimento de hardware e software informático; forneci-

mento de software informático não descarregáveis on-

-line para monitorização de veículos para assegurar o 

funcionamento adequado dos mesmos; fornecimento 

de software informático não descarregáveis on-line 

para monitorização remota do funcionamento, desem-

penho e eficiência dos veículos eléctricos; serviços de 

fornecimento de software não descarregável utilizado 

para análise predictiva da carga e manutenção de veí-

culos eléctricos, e análise predictiva das necessidades 

dos consumidores; serviços de concepção de enge-

nharia; serviços de consultoria no desenvolvimento 

de produtos; serviços de consultoria no domínio da 

concepção de veículos para terceiros; consultoria no 

domínio da engenharia; serviços de monitorização de 

aparelhos de baterias eléctricas ligadas sem fios com 

firmware e software incorporado para armazenamento 

e fornecimento de electricidade para assegurar o fun-

cionamento e programação adequados para satisfazer 

as necessidades eléctricas e os objectivos de utilização; 

ser v iços de concepção de s i stemas de bater ias 

eléctricas compostas por aparelhos de baterias eléc-

tricas ligadas sem fios e software de apoio, tudo para 

armazenamento e descarga de electricidade armaze-

nada, a fim de optimizar a eficiência da concepção, 

programação e configuração dos referidos sistemas, 

e serviços de consultoria relacionados com os mes-

mos; serviço de software como serviço SaaS  com 

software informático para monitorização, optimização, 

e regulação do armazenamento e descarga de energia 

armazenada de e para aparelhos de baterias eléctricas 

ligadas sem fios; fornecimento de software online não 

descarregável para monitorização, optimização e regu-

lação do armazenamento e descarga de energia arma-

zenada de e para aparelhos de baterias eléctricas liga-

das sem fios; serviço de gestão de software e firmware 

incorporado em aparelhos de bateria eléctrica ligados 

sem fios para o armazenamento e descarga de elec-

tricidade armazenada através da programação e con-

figuração de software informático para aparelhos de 

bateria eléctrica; instalação, manutenção, e reparação 

e actualização de software e firmware de computador 

remotamente actualizável, incorporado em aparelhos 

de baterias eléctricas ligadas sem fios, e consultoria 

relacionada com os mesmos, para o armazenamento e 

descarga de electricidade armazenada para estabilizar 

e satisfazer a procura de electricidade e os objectivos 

de utilização; serviços de inspecção de veículos para 

veículos novos e usados para pessoas que compram e 

vendem seus veículos; serviços de inspecção de veícu-

los motorizados para testar o desempenho em estrada; 

serviços de concepção de peças para veículos motori-

zados; fornecimento de acesso a software informático 

não descarregável relacionado com gestão de frotas de 

veículos; fornecimento de acesso a software informá-

tico não descarregável para a gestão da compra, finan-

ciamento, arrendamento, seguro, segurança e diagnós-

tico para veículos; concepção e desenvolvimento de 

veículos automóveis eléctricos especializados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/02  Jamaica

N.º 83697

[210]  N.º : N/192221

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Metais comuns e suas ligas, minerais; 

materiais metálicos para construção; construções 

transportáveis metálicas; cabos e fios metálicos não 

eléctricos; artigos pequenos de hardware metálico; 

recipientes de metal para o entreposto e transporte de 

mercadorias; cofres-fortes [metálicos ou não metáli-

cos]; âncoras; cais flutuantes metálicos para a amarra-

ção de barcos; âncoras marítimas; ligas de metais co-

muns; placas de ancoragem; emblemas metálicos para 

veículos; campainhas [guizos] [sinetas] [sinos]; cabos 

metálicos não elétricos; uniões metálicas de cabos não 

elétricos; correntes metálicas; cintas de união metáli-

cas para cabos ou tubos; recipientes metálicos; pran-

chas de mergulhos metálicas; mastros de bandeiras, 

em metal; escadas portáteis metálicas; fechaduras para 

veículos metálicas; hardware em metal, nomeadamente 

mosquetões metálicos; escadas móveis metálicas para 

o embarque de passageiros; varas metálicas; roldanas 

metálicas, sem ser para máquinas; cordas metálicas; 

suportes de montagem em metal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192222

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas accionadas eletricamente; motores e enge-

nhos, excepto para veículos terrestres; componentes de 

acoplamento e transmissão de máquinas (excepto para 

veículos terrestres); instrumentos agrícolas sem ser 

accionados manualmente; incubadoras para ovos; má-

quinas automáticas de vendas; motores (engines) para 

veículos e veículos marítimos (exceto para veículos 

terrestres); motores (motors) para veículos e veículos 

marítimos (exceto para veículos terrestres); fateixas 

automáticas para a marinha; peças de máquinas de 

alinhamento de quadros (frame alignment machines) e 

peças estruturais de substituição para os mesmos, para 

veículos; filtradores de ar para veículos motorizados e 

máquinas; cilindros de motor para veículos; geradores 

para veículos terrestres e marítimos; dispositivos de 

ignição para motores e veículos terrestres e marítimos; 

compressores hidráulicos [máquinas] para veículos e 

compressores de ar [máquinas] para veículos; bombas 

de combustível para veículos terrestres e marítimos; 

colectores como peças de sistemas de escape de 

veículos; bombas de água para veículos terrestres e 

marítimos; peças de veículos, nomeadamente, caixas 

(invólucros) para motores; peças de motores de veícu-

los, nomeadamente, arrefecedores de óleo; partes de 

motores de veículos, nomeadamente tampas e tampões 

de depósitos de óleo; partes de motores de veículos, 

nomeadamente, recipientes de óleo; peças de motores 

mecânicos para veículos terrestres e marítimos; cor-

reias de distribuição para motores de veículos terres-

tres e marítimos; geradores eléctricos para veículos; 

compressores de ar para veículos; motores de limpa 

pára-brisas para veículos marítimos ou terrestres; ca-

bos de ignição para veículos terrestres; ignições elec-

trónicas para veículos; juntas metálicas para motores 

de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192224

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

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

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

hélices para barcos; lemes para barcos; cunhos para 

barcos; coberturas ajustáveis para barcos e veículos 

marinhos; caixas de armazenamento especialmente 

adaptadas para barcos; portalós para barcos; cunhos 

de cames para barcos; defensas para embarcações; 

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

barcações; escoras para barcos; croques para barcos; 

barcos tipo caiaque; hélices para barcos; cana do leme 
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para barcos; proteções contra o desgaste para barcos; 

para-choques para barcos; veículos terrestres e marí-

timos e respectivas peças e acessórios; peças estrutu-

rais e componentes de motorizações (powertrains) na 

natureza dos motores eléctricos para veículos terres-

tres; carroçarias para veículos marítimos; coberturas 

montadas para veículos marítimos; interiores de couro 

personalizados para veículos; estofos para veículos; 

veículos terrestres e marítimos eléctricos; peças para 

veículos eléctricos, nomeadamente, motores; limpa pá-

ra-brisas; veículos marítimos eléctricos de alta perfor-

mance; assentos para veículos; motores para veículos 

terrestres; suportes de motor para veículos; insígnias 

para veículos; almofadas para assentos de veículos; 

espelhos para veículos; ganchos especialmente conce-

bidos para utilização em veículos para segurar acessó-

rios de veículos; pára-brisas para veículos; dispositivos 

anti-roubo para veículos; protectores dos assentos dos 

veículos; peças de reparação estrutural para veícu-

los terrestres e marítimos; carroçarias para veículos 

terrestres e marítimos; lâminas do limpa pára-brisas 

para veículos; vidros para veículos; alarmes anti-roubo 

para veículos; cintos de segurança para utilização em 

veículos; acessórios para veículos pós-venda, nome-

adamente redes, sacos organizadores e bandejas de 

assento adaptadas para uso em veículos especialmente 

adaptados para instalação em veículos; cintos de se-

gurança para assentos de veículos; veículos eléctricos, 

nomeadamente carros, camiões, barcos; bicicletas; sis-

temas de alarme para veículos a motor; reboques para 

veículos marítimos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192234

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

[730]  Requerente : HANKER FOODS (M) SDN 

BHD

  Endereço : D-109, Kelana Square, Jalan SS 7/26, 

Kelana Jaya, 47301 Selangor Malaysia

  Nacionalidade :  Malaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料

糖

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192297

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações de toilette 

não medicinais; dentífricos não medicinais; perfuma-

ria, óleos essenciais; sabão; gel de banho; maquilha-

gem; champôs e amaciadores; verniz para unhas; fra-

grâncias para perfumar o ambiente; preparações para 

branquear e outras substâncias para uso em lavanda-

ria; preparações para limpar, polir, desengordurar e 

raspar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192299

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; joalha-

ria, pedras preciosas e semipreciosas; relojoaria e ins-

trumentos conométricos; joalharia, incluindo bijutaria, 

nomeadamente, strass [bijuteria]; botões de punho, 

alfinetes de gravata, molas de gravata; porta-chaves, 

correntes para chaves e respetivos amuletos (joalharia); 

relógios de pulso; relógios e relógios de mesa ou de 

parede eletrónicos; amuletos de joalharia; caixas para 

jóias; peças componentes para joalharia, relógios de 

mesa ou de parede e relógios, nomeadamente, fechos 

de mola e contas para joalharia, mecanismos para 
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relógios de mesa ou de parede e relógios, ponteiros 

para relógios de mesa ou de parede, molas para reló-

gios, cristais para relógios; obras de arte em metais 

preciosos; ornamentos feitos ou revestidos de metais 

ou pedras preciosas ou semipreciosas; peças, partes e 

acessórios para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192301

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro e imitações de couro; couros e 

peles de animais; peles (furs) de animais; malas para 

uso em viagem e sacos de transporte, nomeadamente, 

malas de viagem, baús, sacos de viagem, sacos para 

transporte de crianças, mochilas escolares; chapéus-

-de-chuva e chapéus-de-sol; bengalas; chicotes, arreios 

e selaria; coleiras, trelas e vestuário para animais; es-

tojos de transporte, porta-fatos para viagem, malas de 

cabine, artigos de couro, malas de mão e bolsas; malas 

para uso em viagem ou etiquetas de bagagem; porta-

-cartões de visita e carteiras de bolso; caixas e estojos 

em couro ou cartão-couro; peças, partes e acessórios 

para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192302

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico ou para a cozinha; utensílios de cozinha e 

de mesa, exceto garfos, facas e colheres; pentes e es-

ponjas; escovas; materiais para o fabrico de escovas; 

utensílios para fins de limpeza; vidro em bruto ou 

semitrabalhado, exceto vidro de construção; vidraria, 

porcelana e faiança; obras de arte feitas em materiais 

como porcelana, faiança, terracota ou vidro, incluí-

das nesta classe; utensílios domésticos e de cozinha, 

nomeadamente, mata-moscas, molas para a roupa, co-

lheres para misturar [utensílios de cozinha], colheres 

para regar molho [utensílios de cozinha] e saca-rolhas, 

bem como utensílios de servir, nomeadamente, pinças 

para cubos de açúcar, pinças para gelo, espátulas para 

servir tarte e conchas de servir; recipientes para uso 

doméstico, para a cozinha e para cozinhar, nomeada-

mente, vasos, garrafas, mealheiros, baldes, agitadores 

para coquetéis, panelas e frigideiras e chaleiras não 

elétricas e panelas de pressão; pequenos aparelhos de 

cozinha manuais para picar, triturar, prensar ou esma-

gar, nomeadamente, espremedores de alho, quebra-

-nozes, pilões e almofarizes; suportes para pratos 

e decantadores; utensílios cosméticos e de toilette, 

nomeadamente, pentes e escovas para dentes elétri-

cos e não elétricos, escovas cosméticas, fio dental, 

separadores de dedos uso em pedicures, borlas para 

pó de arroz, estojos de toucador preenchidos; artigos 

de jardinagem, nomeadamente, luvas de jardinagem, 

caixas para colocar plantas exteriores junto às jane-

las, baldes, regadores e agulhetas para mangueiras de 

rega; cestos de piquenique (guarnecidos); escovas para 

botas; artigos para limpeza (grooming articles); cantis; 

aquários, terrários e viveiros de interior; peças, partes 

e acessórios para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192303

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e substitutos de têxteis; roupa 

de casa; cortinas em matérias têxteis ou em plástico; 

sacos-cama, forros para sacos-cama; bases para pra-

tos em matérias têxteis; toalhas de mesa em matérias 

têxteis ; capas não ajustadas para móveis; tapeçarias; 

toalhas de rosto; toalhas de banho; toalhas de praia; 

peças, partes e acessórios para os produtos atrás cita-

dos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192304

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

de vestuário, calçado e chapelaria, nomeadamente, 

punhos, bolsos, forros prontos-a-vestir, tacões e cal-

canheiras para calçado, palas de bonés, armações de 

chapéus (esqueletos); vestuário e calçado para des-

porto, nomeadamente, luvas de esqui, camisolas de 

desporto, vestuário para ciclistas, uniformes de judo 

e karaté, chuteiras de futebol, sapatos de ginástica, 

botas de esqui; fatos de máscaras; vestuário em papel, 

chapéus de papel para uso como vestuário; babetes 

exceto em papel; lenços de bolso; aquecedores de pés, 

não aquecidos eletricamente; roupa interior, vestuário 

de natação, roupas desportivas; peças, partes e acessó-

rios para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192305

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, exceto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; vinhos, vi-

nhos fortificados; cidra alcoólica, aguardente de pêra; 

bebidas espirituosas, licores; essências alcoólicas, ex-

tratos alcoólicos de frutos, amargos [licores].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192306

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços retalhistas, incluindo serviços 

retalhistas conectados e serviços de comércio em linha 

fornecidos por qualquer meio, incluindo em conexão 

com bens pessoais, artigos e equipamentos desporti-

vos, bens e equipamentos de fitness, bens de luxo, bens 

domésticos, bens eletrónicos, bens de consumo, bens 

digitais, veículos para uso em terra, ar e água e bens e 

acessórios para os mesmos, roupas e acessórios para 

animais de estimação, bens consumíveis para animais 

de estimação, produtos de limpeza, produtos para o 

cabelo, produtos para a saúde, produtos para a pele, 

produtos para cuidados dentários, produtos para la-

vandaria, armazenamento, suprimentos para festas, 

balões, produtos de costura, produtos artesanais, pro-

dutos de jardim, decoração de exteriores, decoração 

de interiores, artigos de lazer, uniformes, roupas de 

maternidade, produtos de maternidade, guarda-chu-

vas, velas, talheres, bebidas alcoólicas, roupa de cama, 

mobiliário, aeronaves, barcos, cartazes, pinturas, im-

pressões, fotografia, desenho, esculturas e outras obras 

de arte, moedas e dinheiro comemorativas e de cole-

ção, estatuetas de brinquedo, livros, roupas, chapela-

ria, calçado, jóias, ornamentos, relógios, acessórios de 

moda, têxteis, roupas íntimas, fatos de banho, roupa 
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para desporto, remendos para vestuário, canetas, ins-

trumentos de escrita, cadernos, artigos de papelaria, 

móveis, utensílios domésticos, acessórios para telefo-

nes portáteis, estojos para telefones portáteis, capas 

para ecrãs para telefones portáteis, decorações para 

telefones portáteis, adesivos, carros, utensílios de cozi-

nha, brinquedos, jogos, produtos para brincar, bro-

ches, alfinetes, acessórios para o cabelo, luvas, cosmé-

ticos, produtos de toilette não medicinais, óculos, ar-

mações para óculos, estojos de transporte, malas de 

mão, artigos de couro, bolsas e todos os tipos de sacos; 

a reunião, para benefício de terceiros, de uma varieda-

de de produtos, incluindo os produtos atrás referidos e 

permitir aos clientes ver e comprar convenientemente 

esses produtos; serviços retalhistas de vouchers, pro-

moções e pacotes de promoções de terceiros, incluindo 

em relação a alojamento, viagens, cruzeiros, atividades 

e experiências; a reunião, para o benefício de terceiros 

de uma variedade de produtos e serviços, incluindo 

vestuário, chapelaria, calçado, jóias, relógios, acessó-

rios de moda, têxteis, roupas interiores, fatos de ba-

nho, roupa para desporto, remendos de vestuário, ca-

netas, instrumentos de escrita, cadernos, artigos de 

papelaria, móveis, utensílios domésticos, acessórios 

para telefones portáteis, estojos para telefones portá-

teis, capas para ecrãs para telefones portáteis, decora-

ções para telefones portáteis, adesivos, carros, utensí-

lios de cozinha, brinquedos, jogos, produtos para brin-

car, broches, alfinetes, acessórios para o cabelo, luvas, 

cosméticos, produtos de toilette não medicinais, ócu-

los, armações para óculos, estojos de transporte, malas 

de mão, artigos de couro, bolsas e todos os tipos de sa-

cos e permitindo que os clientes vejam e comprem fa-

cilmente tal vestuário, chapelaria, calçado, jóias, reló-

gios, acessórios de moda, têxteis, roupas interiores, fa-

tos de banho, roupas desportivas, remendos para ves-

tuário, canetas, instrumentos de escrita, cadernos, ar-

tigos de papelaria, móveis, utensílios domésticos, aces-

sórios para telefones portáteis, capas para telefones 

portáteis, capas para ecrãs para telefones portáteis, 

decorações para telefones portáteis, adesivos, carros, 

utensílios de cozinha, brinquedos, jogos, produtos 

para brincar, broches, alfinetes, acessórios para o ca-

belo, luvas, cosméticos, produtos de toilette não medi-

cinais, óculos, estojos de transporte, malas, bagagens 

de mão, artigos de couro, bolsas e todos os tipos de sa-

cos; o fornecimento de serviços retalhistas por meio de 

um catálogo de vendas pelo correio, incluindo o forne-

cimento de serviços retalhistas por meio de um catálo-

go de vendas por correspondência de vestuário, chape-

laria, calçado, jóias, relógios, acessórios de moda, têx-

teis, roupas interiores, fatos de banho, roupa para des-

porto, remendos para vestuário, canetas, instrumentos 

de escrita, cadernos, artigos de papelaria, móveis, 

utensílios domésticos, acessórios para telefones portá-

teis, estojos para telefones portáteis, capas para ecrãs 

para telefones portáteis, decorações para telefones 

portáteis, adesivos, carros, utensílios de cozinha, brin-

quedos, jogos, produtos para brincar, broches, alfine-

tes, acessórios para o cabelo, luvas, cosméticos, produ-

tos de toucador não medicinais, óculos, estojos de 

transporte, malas de viagem, artigos de couro, bolsas e 

todos os tipos de sacos; o fornecimento de serviços re-

talhistas em linha a partir de um site da Internet, in-

cluindo o fornecimento de serviços retalhistas em li-

nha a partir de um site da Internet para vestuário, cha-

pelaria, calçado, jóias, relógios, acessórios de moda, 

têxteis, roupas interiores, fatos de banho, roupas des-

portivas, remendos para vestuário, canetas, instrumen-

tos de escrita, cadernos, artigos de papelaria, móveis, 

utensílios domésticos, acessórios para telefones portá-

teis, capas para telefones portáteis, capas para ecrãs 

para telefones portáteis, decorações para telefones 

portáteis, adesivos, carros, utensílios de cozinha, brin-

quedos, jogos, produtos para brincar, broches, alfine-

tes, acessórios para o cabelo, luvas, cosméticos, produ-

tos de toilette não medicinais, óculos, estojos de trans-

porte, malas, bagagens de mão, artigos de couro, bol-

sas e todos os tipos de sacos; a prestação de serviços 

retalhistas por meio de um canal de televisão, incluin-

do o fornecimento de serviços retalhistas relacionados 

a vestuário, chapelaria, calçado, jóias, relógios, acessó-

rios de moda, têxteis, roupas interiores, fatos de ba-

nho, roupas desportivas, remendos para vestuário, ca-

netas, instrumentos de escrita, cadernos, artigos de 

papelaria, móveis, utensílios domésticos, acessórios 

para telefones portáteis, capas para telefones portáteis, 

capas para ecrãs para telefones portáteis, decorações 

para telefones portáteis, adesivos, carros, utensílios de 

cozinha, brinquedos, jogos, produtos para brincar, 

broches, alfinetes, acessórios para o cabelo, luvas, cos-

méticos, produtos de toilette não medicinais, óculos, 

estojos de transporte, malas, bagagens de mão, artigos 

de couro, bolsas e todos os tipos de sacos, por meio de 

um canal de televisão; a prestação de serviços retalhis-

tas por meio de um telefone, telefone portátil, disposi-

tivo habilitado para Internet portátil ou outro disposi-

tivo de telecomunicações, incluindo o fornecimento de 

serviços retalhistas relativos a vestuário, chapelaria, 

calçado, jóias, relógios, acessórios de moda, têxteis, 
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roupas interiores, fatos de banho, roupas desportivas, 

remendos para vestuário, canetas, instrumentos de es-

crita, cadernos, artigos de papelaria, móveis, utensílios 

domésticos, acessórios para telefones portáteis, capas 

para telefones portáteis, capas para ecrãs para telefones 

portáteis, decorações para telefones portáteis, adesivos, 

carros, utensílios de cozinha, brinquedos, jogos, produ-

tos para brincar, broches, alfinetes, acessórios para o 

cabelo, luvas, cosméticos, produtos de toilette não me-

dicinais, óculos, estojos de transporte, malas, bagagens 

de mão, artigos de couro, bolsas e todos os tipos de sa-

cos, fornecidos por telefone, telefone portátil, Internet 

portátil, dispositivo habilitado ou outro dispositivo de 

telecomunicações; a prestação de serviços retalhistas 

por meio de marketing direto, incluindo a prestação de 

serviços retalhistas relacionados com vestuário, chape-

laria, calçado, joalharia, relógios, acessórios de moda, 

têxteis, roupas interiores, fatos de banho, roupas des-

portivas, remendos para vestuário, canetas, instrumen-

tos de escrita, cadernos, artigos de papelaria, móveis, 

utensílios domésticos, acessórios para telefones portá-

teis, capas para telefones portáteis, capas para ecrãs 

para telefones portáteis, decorações para telefones por-

táteis, adesivos, carros, utensílios de cozinha, brinque-

dos, jogos, produtos para brincar, broches, alfinetes, 

acessórios para o cabelo, luvas, cosméticos, produtos de 

toilette não medicinais, óculos, estojos de transporte, 

malas, bagagens de mão, artigos de couro, bolsas e to-

dos os tipos de sacos, por meio de marketing direto; o 

fornecimento de informações e assessoria em relação 

ao fornecimento para terceiros desses serviços retalhis-

tas; exploração e fornecimento de mercados em linha 

para vendedores e compradores de produtos e serviços; 

fornecimento de assessoria e assistência na seleção e 

compra de produtos e serviços de terceiros; publicidade 

para terceiros; promoções de vendas de produtos e ser-

viços de terceiros; organização, operação e supervisão 

de programas de fidelização de clientes; fornecimento 

de assessoria e assistência na seleção de produtos e ser-

viços; publicidade para terceiros; consultoria ao consu-

midor; serviços de comparação de preços; organização 

e realização de exposições com fins publicitários, co-

merciais ou de negócios; fornecimento de informações 

de negócios ou comerciais, estudos e pesquisas de 

marketing; análise de preço de custo; assistência na 

gestão de negócios; consultoria em gestão e organização 

de negócios; pesquisa de negócios; consultadoria comercial 

relativa a franchisados e licenciados; serviços de infor-

mação, assessoria e consultoria relacionados com os 

serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192307

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros, monetários e 

bancários; serviços de seguros; negócios imobiliários; 

serviços de transações e pagamentos f inanceiros; 

transferência eletrónica de fundos; câmbio de dinhei-

ro; processamento de pagamentos com cartão de cré-

dito e débito; emissão de cheques de viagem; serviços 

de compre agora e pague depois (buy now pay later 

services) (serviços de pagamento); gestão e pesquisa 

financeiras; verificação de cheques; avaliações finan-

ceiras; financiamento participativo; emissão de cartões 

de crédito; empréstimos; patrocínio financeiro; ser-

viços de corretagem; serviços de agência imobiliária; 

gestão imobiliária, aluguer de apartamentos, cobrança 

de rendas; fornecimento de serviços de informação, 

consultoria e assessoria para os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192309

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Alfaiataria sob medida; vestuário feito 

sob medida; reciclagem de vestuário; tratamento de 

materiais; reciclagem de resíduos e lixo; purificação do 

ar e tratamento da água; serviços de impressão; preser-

vação de alimentos e bebidas; fabrico de produtos por 

encomenda e especificações de terceiros; fornecimento 
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artigos da moda em couro; serviços de segurança para 

a proteção física de bens tangíveis e de indivíduos; 

serviços de segurança; serviços pessoais e sociais pres-

tados por terceiros para atender às necessidades de 

indivíduos; serviços de redes sociais em linha; serviços 

de encontros e namoro; serviços de devolução de bens 

perdidos; serviços personalizados de compras; verifica-

ção de identidade; serviços de meditação para fins es-

pirituais; serviços de guia (espiritual); serviços de cui-

dados pessoais (serviços de cuidados não medicinais); 

fornecimento de serviços de informação, consultoria e 

assessoria para os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192393

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Automóveis, carros de desporto, fur-

gonetas (veículos), camiões, autocarros, veículos eléc-

tricos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/27  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0263334

[210]  N.º : N/192406

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : MyoKardia, Inc.

  Endereço : 1000 Sierra Point Parkway Brisbane, 

California United States 94005

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a pre-

venção e tratamento de doenças e distúrbios cardio-

vasculares.

de serviços de informação, consultoria e assessoria 

para os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192310

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; atividades desportivas e culturais; ser-

viços de publicação; serviços de publicação em linha; 

fotografia; serviços de treino desportivo e de prepa-

ração física; serviços de jogos em linha não descarre-

gáveis; organização de jogos, competições, festivais, 

eventos musicais, eventos cerimoniais, seminários, 

simpósios, torneios e cursos de formação; serviços de 

reserva e marcação de bilhetes para eventos recrea-

tivos, educativos e desportivos; diversões; escrita de 

guiões, composição de canções; serviços de produção 

multimédia; programas de notícias e atualidades; for-

necimento de serviços de informação, consultoria e 

assessoria para os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192312

[220]  Data de pedido : 2021/12/29

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Aluguer de vestuár io; a luguer de 

acessórios de moda; aluguer de joalharia; aluguer de 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192407

[220]  Data de pedido : 2021/12/31

[730]  Requerente : MyoKardia, Inc.

  Endereço : 1000 Sierra Point Parkway Brisbane, 

California United States 94005

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para a pre-

venção e tratamento de doenças e distúrbios cardio-

vasculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192487

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

[730]  Requerente : Fundação Eugénio de Almeida

  Endereço : Páteo de São Miguel, 7000-812 Évora, 

Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos; bebidas alcoólicas, com ex-

ceção das cervejas; preparações alcoólicas para fazer 

bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192489

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

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de assessoria empresarial; in-

vestigações em negócios comerciais; serviços de agên-

cias de informações comerciais; apresentação de pro-

dutos nos meios de comunicação, para fins de venda a 

retalho; serviços de comparação de preços; organiza-

ção de exposições com fins comerciais ou de publicida-

de; consultadoria de marketing; estudos de mercado; 

acompanhamento, análise, previsão e elaboração de 

relatórios referentes ao comportamento dos titulares 

de cartões de dinheiro eletrónico relativamente às 

compras; promoção da venda de produtos e serviços 

de terceiros através de prémios e incentivos conce-

didos pela utilização de cartões de crédito, débito e 

pagamento; administração comercial de programas 

de fidelização e de prémios; assistência em matéria de 

gestão comercial, industrial e empresarial; avaliações 

em negócios comerciais; serviços de assessoria para a 

direção de negócios comerciais; elaboração de extratos 

de contas; contabilidade; pesquisas comerciais; rela-

ções públicas; serviços de venda a retalho fornecidos 

online ou através de meios de telecomunicações mó-

veis relativos à concessão de cartões de crédito, débito 

e pagamento; compilação de índices de informações 

utilizando tecnologia blockchain; promoção de con-

certos e eventos culturais de terceiros; publicidade de 

transporte, viagens, hotéis, alojamento, alimentos e 

refeições, desporto, entretenimento e visitas turísticas; 

fornecimento de informações relativas à compra de 

produtos e serviços online através da internet e de ou-

tras redes informáticas; gestão de registos financeiros; 

serviços de informação, assessoria e consultadoria re-

lacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento; cinzento escuro.

[210]  N.º : N/192490

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

[730]  Requerente : MasterCard International Incor-

porated

  Endereço : 2000 Purchase Street, Purchase New 

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

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Consultadoria financeira; informação 

financeira; patrocínio financeiro; serviços financeiros, 

nomeadamente serviços bancários, serviços de cartões 

de crédito, serviços de cartões de débito, serviços de 
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cartões de lançamento em conta corrente, serviços de 

cartões de parcelamento, serviços de cartões pré-pa-

gos oferecidos através de cartões com valor armazena-

do, transações eletrónicas de crédito e débito, serviços 

de pagamento e apresentação de faturas, desembolso 

de dinheiro, verificação de cheques, levantamento de 

cheques, acesso a depósitos e serviços de caixas auto-

máticas, serviços de autorização e liquidação de tran-

sações, reconciliação de transações, gestão de dinhei-

ro, liquidação de fundos consolidados, processamento 

consolidado de litígios, serviços de movimentação de 

fundos no domínio dos cartões de pagamento, serviços 

de processamento de pagamentos eletrónicos, serviços 

de autenticação e verificação de transações de paga-

mento; serviços de transferência eletrónica de fundos 

e de câmbio de moeda; serviços de processamento de 

pagamentos em moeda criptográfica; serviços de câm-

bio de moeda criptográfica com tecnologia blockchain; 

fornecimento de informação financeira no domínio da 

moeda criptográfica; serviços de avaliação financeira e 

de gestão de riscos para outros no domínio do crédito 

ao consumo; divulgação de informação financeira atra-

vés de uma rede informática global; análise e consulta 

financeira; serviços de processamento de transações 

financeiras por titulares de cartões através de caixas 

automáticas; manutenção de registos financeiros; ser-

viços de carteira eletrónica de valores armazenados; 

operações bancárias eletrónicas através de uma rede 

informática global; operações de compensação [câm-

bio]; serviços imobiliários; avaliações imobiliárias; ges-

tão de investimentos imobiliários; serviços de investi-

mentos imobiliários; serviços de seguros imobiliários; 

financiamento imobiliário; corretagem imobiliária; es-

timativas imobiliárias; serviços de agência imobiliária; 

avaliação imobiliária; administração imobiliária; ad-

ministração de assuntos financeiros relacionados com 

imóveis; concessão de empréstimos imobiliários; ser-

viços de financiamento relacionados com a promoção 

imobiliária; serviços de corretagem financeira na área 

imobiliária; investimento de capital em bens imobili-

ários; serviços de investimento imobiliário comercial; 

serviços financeiros relativos à aquisição de bens imo-

biliários; serviços financeiros relativos à venda de bens 

imobiliários; locação de bens imobiliários; serviços de 

gestão imobiliária relativos a transações imobiliárias; 

avaliação de bens imobiliários; gestão de carteiras 

imobiliárias; financiamento hipotecário e titularização 

de ativos; serviços de consultadoria sobre soluções de 

pagamento, operações bancárias, cartões de crédito, 

cartões de débito e cartões de pagamento; serviços de 

informação, assessoria e consultadoria relacionados 

com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento; cinzento escuro.

[210]  N.º : N/192491

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

[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 : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços de teleco-

municações móveis; serviços de telecomunicações ba-

seadas na internet; serviços de comunicação de dados; 

transmissão eletrónica de dados através de uma rede 

global remota de processamento de dados, incluindo a 

internet; serviços de transmissão, fornecimento ou vi-

sualização de informações a partir de um banco de da-

dos informático ou através da internet, no domínio dos 

serviços financeiros; transmissão de dados através do 

tratamento eletrónico de imagens por ligação telefóni-

ca móvel; serviços de correio eletrónico, envio e rece-

ção de mensagens; serviços de teledifusão, radiodifu-

são e difusão via internet; fornecimento de acesso de 

utilizadores múltiplos a uma rede de informação com-

putorizada segura para a transferência e divulgação 

de uma gama de informações no domínio dos serviços 

financeiros; serviços de cartões telefónicos pré-pagos; 

serviços de informação, assessoria e consultadoria re-

lacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento; cinzento escuro.

[210]  N.º : N/192554

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.
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  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 册

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192555

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192556

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192557

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

凉

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192558

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

綉

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192559

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192560

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 册

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192561

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

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI M&G STATIONERY INC.

  Endereço : 3469 3

 Building 3, No.3469 Jinqian Road, Fengxian District, 

Shanghai

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192588

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas
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  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações para limpeza; 

preparações sanitárias não-medicinais; sabões; artigos 

de higiene pessoal; sabonetes de banho hidratantes e 

revitalizantes; sabonetes; sabonetes perfumados; sa-

bonetes líquidos; preparações cosméticas; preparações 

cosméticas para banho; loções, leites, géis, pós, óleos, 

mousses, cera e cremes, tudo para utilização na pele; 

perfumaria, cosméticos não-medicinais; perfumes; 

papel perfumado; preparações de perfumaria para am-

biente; águas para higiene pessoal; colónias e fragrân-

cias; óleos perfumados; óleos essenciais; papel perfu-

mado para utilização como forro de gaveta; toalhitas 

perfumadas; fragrâncias de ambiente; incenso; saco 

pequeno com conteúdo perfumado para perfumar rou-

pa ou quarto ( pot pourri ); saquetas perfumadas; 

preparações para o cuidado solar (produtos cosméti-

cos); preparações para bronzear; preparações pós-sol; 

preparações pós-sol não-medicinais para fins cosméti-

cos e dermatológicos; dentífricos; enxaguatórios para 

a boca; preparações depilatórias; preparações para 

barbear; desodorizantes e anti-transpirantes; artigos 

de higiene; preparações de limpeza e tonificação; 

máscaras faciais; preparações de banho e duche; ma-

quilhagem; artigos de maquilhagem; maquilhagem 

para olhos, lápis para sobrancelhas; delineador para os 

olhos, lápis de cera para olhos e sombras para olhos; 

máscara [rímel]; sombras de olhos; pestanas postiças, 

unhas postiças e adesivos para as mesmas; batons 

para os lábios, glosses para os lábios e hidratantes; 

vernizes e cosméticos para as unhas; pós faciais, bases 

de maquilhagem, pós de arroz e rouge; preparações 

para a limpeza, cuidado e beleza dos cabelos; cham-

pôs; lavagem do cabelo (champôs-condicionadores); 

condicionadores para o cabelo; géis, sprays, mousses, 

bálsamos e fixadores para a criação de penteados e 

cuidados capilares; lacas para cabelo; colorantes para 

o cabelo; cremes para a caspa (não para tratamento 

médico), champôs para tratamento de caspa (não para 

tratamento médico), loções de caspa (não para trata-

mento médico), bálsamos de cabelo para tratamento 

de caspa; preparações de limpeza para cosmética; pre-

parações abrasivas para utilização no rosto, corpo e/ou 

unhas; esfoliantes corporais; banhos corporais; bolhas 

de banho; espumas de banho; efervescentes de banho; 

óleos de banho; bombas de banho; pérolas de banho; 

sais e cristais de banho; sais de banho não-medicinais 

contendo materiais efervescentes; géis de duche; géis 

de banho; creme de massagem; loções de massagem; 

óleos de massagem; cremes para a pele; produtos de 

limpeza para a pele; tónicos de pele; cremes de tra-

tamento da pele (produtos cosméticos); hidratantes 

para a pele; preparações cosméticas não-medicinais 

para o cuidado da pele; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações não-medicinais para 

o tratamento da pele; soros não medicinais; soros não 

medicinais para a pele; soros não medicinais anti-en-

velhecimento; soros não medicinais para o rosto; lo-

ções para a pele; géis faciais; creme para o cuidado da 

pele; tratamentos e cremes para o cuidado das unhas; 

preparações para os lábios; cosméticos sob a forma 

de pós; cremes para os olhos; pedras-pomes para fins 

cosméticos; preparações de aromaterapia; discos de 

limpeza impregnados com cosméticos, toalhetes que 

incorporam produtos de limpeza, discos de algodão 

para maquilhagem e cotonetes algodoados para uso 

cosmético; lenços e toalhas impregnadas para higiene; 

adesivos decorativos e jóias de pele para fins cosméti-

cos; preparações branqueadoras e outras substâncias 

para utilização na lavandaria; preparações de limpeza, 

polimento, decapagem e abrasivas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192589

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : Le Saunda Licensing Limited

  Endereço : Suite 102, Saffrey Square, Bank Lane 

& Bay Street, P.O. Box CB-13937, Nassau, Bahamas

  Nacionalidade :  Baamiana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Aluguer de espaços publicitários; difu-

são de anúncios publicitários; publicidade, marketing, 

promoção; serviços de venda a retalho, através de ca-

tálogos de venda por correspondência, telefone, ou via 

Internet, ligados à venda de cosméticos, preparações 

de limpeza, preparações sanitárias não-medicinais, sa-

bões, sabonetes de banho hidratantes e revitalizantes, 

sabonetes, sabonetes perfumados, sabonetes líquidos, 

preparações cosméticas para banho, loções, leites, 

géis, pós, óleos, mousses, cera e cremes, perfumaria, 

perfumes, papel perfumado, preparações de perfuma-

ria para ambiente, águas para higiene pessoal, colónias 

e fragrâncias, óleos perfumados, óleos essenciais, pa-
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pel perfumado para utilização como forro de gaveta, 

toalhitas perfumadas, incense, saco pequeno conteúdo 

perfumado para roupa ou quarto ( pot pourri ), sa-

quetas perfumadas, preparações para o cuidado solar 

(produtos cosméticos), dentífricos, enxaguatórios para 

a boca, preparações depilatórias, preparações para 

barbear, desodorizantes e anti-transpirantes, artigos 

de higiene, preparações de limpeza e tonificação, más-

caras faciais, preparações de banho e duche, maqui-

lhagem, artigos de maquilhagem, maquilhagem para 

olhos, lápis para sobrancelhas, delineador para olhos, 

lápis de cera para olhos e sombras para olhos, máscara 

[rímel], sombras de olhos, pestanas postiças, unhas 

postiças, adesivos para pestanas postiças, adesivos 

para unhas postiças, batons para os lábios, glosses 

para os lábios e hidratantes, vernizes de unhas e es-

maltes, pós faciais, fundações, pós de arroz e rouge, 

preparações para o cuidado do cabelo, champôs, lava-

gem do cabelo (champôs condicionadores), condicio-

nadores para o cabelo, géis, sprays, mousses, bálsamos, 

lacas para cabelo, colorantes para o cabelo, cremes 

para a caspa (não para tratamento médico), champôs 

para tratamento de caspa (não para tratamento médi-

co), loções de caspa (não para tratamento médico), 

bálsamos de cabelo para tratamento de caspa, prepa-

rações de limpeza para cosmética, preparações abrasi-

vas para utilização no rosto, corpo e/ou unhas, esfo-

liantes corporais, banhos corporais, bolhas de banho, 

espumas de banho, efervescentes de banho, óleos de 

banho, bombas de banho, pérolas de banho, sais e cris-

tais de banho, sais de banho não-medicinais contendo 

materiais efervescentes, géis de duche, géis de banho, 

creme de massagem, loções de massagem, óleos de 

massagem, cremes para a pele, produtos de limpeza 

para a pele, tónicos de pele, tratamentos para a pele, 

hidratantes para a pele, preparações cosméticas para 

cuidado da pele, tratamentos e cremes para cuidado 

das unhas, pós, cremes para os olhos, pedras-pomes 

para fins cosméticos, preparações de aromaterapia, to-

alhitas de limpeza, toalhetes, toalhas de algodão e co-

tonetes, lenços e toalhas impregnadas para higiene; 

serviços de venda a retalho, através de catálogos por 

correspondência, telefone, ou via Internet, ligados à 

venda de velas, velas perfumadas, velas perfumadas, 

pavios, luzes de noite, combustíveis, óleos, lubrifican-

tes e massas lubrificantes, luzes para árvore de Natal 

(velas); serviços de venda a retalho, através de catálo-

gos de encomendas por correio, telefone, ou via Inter-

net, ligados à venda de podcasts, música digital (des-

carregável), discos pré-gravados, discos de gravação, 

discos compactos, programas de jogos de computador, 

toques telefónicos, gravações musicais, ficheiros de 

música descarregáveis, gravações de vídeo musical, 

gravações de som musical descarregáveis, música digi-

tal descarregável a partir da Internet, gravações musi-

cais em forma de discos, música digital descarregável 

fornecida a partir de sítios da Internet mp3, publica-

ções descarregáveis, publicações em formato electró-

nico, biografias que podem ser descarregadas, livros 

falantes, ficheiros de imagem descarregáveis, óculos de 

sol, estojos, correias e correntes para óculos de sol, es-

tojos para câmaras, capas para telemóveis e estojos, 

estojos de transporte de computadores portáteis, esto-

jos adaptados para computadores tablet, tapetes de 

rato para computador, ímanes decorativos, ímanes de 

frigorífico, aplicações móveis, desenhos animados, ví-

deos pré-gravados, software de computador, progra-

mas de jogos de computador, hardware e firmware de 

computador, servidores de computador, servidores de 

rede; serviços de venda a retalho, através de catálogos 

de venda por correspondência, telefone, ou através da 

Internet, ligados à venda de livros, publicações, catálo-

gos, jornais, boletins informativos, revistas, periódi-

cos, decalcomanias, autocolantes, imagens, fotografias, 

postais, cartazes, artigos de papelaria, calendários, 

raspadores, blocos de notas, cadernos, panfletos, ma-

pas, guias de viagem, brochuras, livros de recortes, ca-

pas de livros, livros de autógrafos, livros ilustrados, 

materiais de embalagem, cartões de felicitações, car-

tões de felicitações musicais, cartões de Natal, bilhe-

tes, material de instrução e de ensino (excepto apare-

lhos), autocolantes, vouchers de oferta, livros de ende-

reços, diários, marcadores para livros, canetas, papel 

mata-borrão, almofadas de papel de maquilhagem 

para remoção de maquilhagem, guardanapos, lenços 

de papel ou toalhas de papel para remover a maquilha-

gem, panfletos, folhetos, publicidade e material pro-

mocional, sacos de papel, papel de embrulho, etiquetas 

de papel; serviços de venda a retalho, através de catá-

logos de venda por correspondência, telefone, ou via 

Internet, ligados à venda de artigos de bagagem, malas 

[baús], malas de viagem, mochilas, pastas, malas de 

mão, malas de mão, bolsas, sacos desportivos, sacos de 

ginástica, sacos de praia, sacos para roupa, sacos casu-

ais, bagagem de mão ( holdalls ), mochilas com 

duas alças, mochilas escolares Japonesas, sacos para 

provisões [sacos das compras], sacos de lona, malas de 

viagem, sacos de feltro, baús e malas de viagem, malas 

de viagem, sacos desportivos, bolsas casuais, estojos 

de beleza, estojos de cartão, chapéus-de-chuva, guar-
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da-sóis e bengalas, sacos de reboque, mochilas, sacos 

para campistas, maletas para documentos, carteiras, 

caixinhas para artigos de toilette, pastas para portfo-

lios, rolos de jóias para viagens, sacos e malas de ma-

quilhagem, bolsas para guardar a maquilhagem e ou-

tros artigos pessoais, sacos para higiene pessoal, sacos 

de cosmética, estojos de cosmética, estojos de beleza, 

estojos para transportar escovas de maquilhagem, es-

tojos chave; serviços de venda a retalho, através de ca-

tálogos de venda por correspondência, telefone, ou 

através da Internet, ligados à venda de vestuário, ca-

misas, t-shirts, capuzes, calças, calças de ganga, cal-

ções, calções de desporto, fatos de banho, roupa inte-

rior, boxers [calções], roupões, pijamas, artigos de ves-

tuário exterior, casacos, jaquetas, casacos de lã e casa-

cos de malha, pulôveres, malhas, leggings [calças], fitas 

de cabeça e pulseiras, camisolas, calçado, botas, sapa-

tos, ténis, protectores de cabeça, bandas de cabeça, 

chapéus, bonés, viseiras, bonés de basebol, gorros; ser-

viços de venda a retalho, através de catálogos de venda 

por correspondência, telefone, ou via Internet, ligados 

à venda de remendos bordados para vestuário, adesi-

vos térmicos, remendos para vestuário, crachás borda-

dos; direção de negócios comerciais; gestão de empre-

sas; funções administrativas; organização e gestão de 

exposições e feiras com fins comerciais e promocionais 

relacionadas com a saúde, beleza e opções de estilo de 

vida; investigação de marketing nos campos da cosmé-

tica, perfumaria e produtos de beleza; promoção de 

exposições, feiras e conferências com fins comerciais e 

promocionais relacionadas com saúde, beleza e opções 

de estilo de vida; promoção da investigação ética e en-

saios em animais; serviços de publicidade para promo-

ver a sensibilização do público para as questões am-

bientais; serviços de caridade, nomeadamente, organi-

zação e desenvolvimento de projectos para de sensibi-

lização para a conservação das árvores e do ambiente; 

promover a sensibilização do público para as questões 

e iniciativas ambientais; serviços de lojas de retalho 

com produtos ecológicos e amigos do ambiente sob a 

natureza de produtos cosméticos; serviços de publici-

dade para promover a sensibilização do público para 

os benefícios das compras locais; serviços de publici-

dade para promover a sensibilização do público para 

as questões e iniciativas ambientais; informação em-

presarial e serviços de pesquisas e informações comer-

ciais; recolha de informações relacionadas com estu-

dos de mercado; investigação de marketing nos campos 

da cosmética, perfumaria e produtos de beleza; servi-

ços comerciais de grupo de pressão; organização de 

exposições para fins comerciais ou publicações relacio-

nadas com as actividades supra; modelação para publi-

cidade e promoção de vendas; decoração de montras 

de lojas; agências de exportação de importação; pro-

moção de vendas a terceiros; leilões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192590

[220]  Data de pedido : 2022/01/10

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios e recipientes para uso do-

méstico e na cozinha, não incluindo esquentadores a 

gás, para uso doméstico, aquecedores de cozinha, não 

eléctricos, para uso doméstico, bancadas de cozinha 

e lava-loiças de cozinha; tábuas de cortar para uso na 

cozinha; artigos para fins de limpeza nomeadamente, 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem; uten-

sílios de cozinha e de mesa, excepto garfos, facas e 

colheres; pentes e esponjas; escovas (excepto pincéis 

de pintura); materiais para o fabrico de escovas; vidro 

em bruto ou semi-acabado (excepto vidro para uso em 

construção); artigos de vidro, porcelana e cerâmica em 

barro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192649

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos [óptica]; capas para compu-

tadores tablet; hastes de óculos; estojos para óculos; 

correntes para óculos; cordões para óculos; armações 
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para óculos; lentes de óculos; capas e estojos adapta-

dos para protecção de telemóveis; capacetes de protec-

ção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/187,950

[210]  N.º : N/192650

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Gemas; joalharia; jóias; fivelas para 

relógios; botões de punho; cofres para jóias; estojos de 

jóias; porta-chaves; estátuas (decorações) em metais 

preciosos; metais preciosos; pedras preciosas; alfinetes 

de gravata; pulseiras de relógios; relógios; pedras finas 

(semipreciosas).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/23  Estados Unidos 

da América N.º 97/187,950

[210]  N.º : N/192651

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

couros curtidos; pele; pele falsa; malas; malas de mão; 

carteiras, malas clutch; bolsas de cintura; malas de 

bagagem; malas de cabine; carteiras de bolso; carteiras 

em couro; estojos para chaves; porta-moedas; sacos 

de transporte para compras; estojos para produtos de 

toilette, não preenchidos; malas para artigos desporti-

vos; sacos de campismo; pastas de documentos; porta-

-cartões; organizadores de cartões-de-visita; mochilas; 

pastas de portfólio [porta-documentos]; mochilas de 

alpinista; malas pequenas para senhor; malas de via-

gem; etiquetas de bagagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192655

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras 

classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojo-

aria e instrumentos cronométricos; relógios de pulso; 

pulseiras de relógios; fivelas para relógios; jóias; cofres 

para jóias [caixas], não em metais preciosos; caixas de 

jóias de madeira; estojos de jóias, não em metais pre-

ciosos; metais preciosos; botões de punho em metais 

preciosos; porta-chaves em metais preciosos; jóias de 

metais não preciosos; decorações (estátuas) em metais 

preciosos; pedras preciosas; pedras finas (semiprecio-

sas); gemas; alfinetes para gravatas em metais precio-

sos; joalharia plástica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192656

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

couros curtidos; pele; pele falsa; malas; malas de mão; 

carteiras, malas clutch; bolsas de cintura; malas de 

bagagem; malas de cabine; carteiras de bolso; carteiras 
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em couro; estojos para chaves; porta-moedas; sacos 

de transporte para compras; estojos para produtos de 

toilette, não preenchidos; malas para artigos desporti-

vos; sacos de campismo; pastas de documentos; porta-

-cartões; organizadores de cartões-de-visita; mochilas; 

pastas de portfólio [porta-documentos]; mochilas de 

alpinista; malas pequenas para senhor; malas de via-

gem; etiquetas de bagagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192657

[220]  Data de pedido : 2022/01/11

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

de artigos de vestuário, chapelaria e calçado; roupa 

interior; vestuário de criança; trajes de fantasia de 

criança; vestuário, nomeadamente, camisolas, pullo-

vers, blusas, camisas de malha, blazers, sweatshirts, 

camisas, calças, calças de ganga, calções, coletes, vesti-

dos de senhora, vestidos, t-shirts, saias, sarongs, grava-

tas, parkas, casacos de desporto, blusões, sobretudos, 

casacos, aquecedores de orelhas, luvas, lenços para 

pescoço, cachecol, echarpes, estolas, véus, aquecedo-

res de pescoço, xailes, aros para usar na cabeça, meias 

de malha, collants [meias], meias, collants, perneiras, 

polainas, aventais de cozinha, roupões, uniformes, 

roupões de banho, peles, suspensórios, cintos, fatos 

para esqui náutico, vestuário de praia, fatos de banho, 

fatos de natação, roupa interior e loungewear, nome-

adamente, roupa íntima, roupões, jarreteiras, ligas de 

meias, espartilhos, corpetes, pijamas, cuecas, sutiãs, 

calcinhas, tangas, vestidos de dormir, bodies, babydoll, 

roupa de dormir; calçado, nomeadamente, sandálias, 

botas, botas de cano curto, sapatos, pantufas, socas, 

botas de esqui, chinelos de banho; chapelaria, nomea-

damente, bonés, capuzes, chapéus, viseiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192689

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : N.V. Organon

  Endereço : Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Ho-

landa

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192690

[220]  Data de pedido : 2022/01/12

[730]  Requerente : N.V. Organon

  Endereço : Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Ho-

landa

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192813

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

[730]  Requerente : HONDA MOTOR CO., LTD.

  Endereço : 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo 107-8556, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motociclos e suas peças e acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192826

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : Mirum Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 950 Tower Lane, Suite 1050 Foster 

City, California 94404, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento de doenças do fígado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192828

[220]  Data de pedido : 2022/01/17

[730]  Requerente : Tak Enterprises Limited

  Endereço : Flat/ Rm A, 22/F, Capital Trade Cen-

tre, 62 Tsun Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

de joalharia, pedras preciosas e semi-preciosas; relo-

joaria e instrumentos cronométricos; relógios; relógios 

de pulso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192850

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

[730]  Requerente : Epizyme, Inc.

  Endereço : 400 Technology Square, Cambridge, 

Massachusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s :  

EZH2 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/27  Estados Unidos 

da América N.º 90/850,751

[210]  N.º : N/192851

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

[730]  Requerente : 

 HUNAN NEWMAN DIGITAL TECHNOLOGY 

CO., LTD.

  Endereço : 

2

 No.2 Lixiang East Road, Economic and Technology 

Development Zone, Changsha 410100 Hunan Provin-

ce, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : USB

USB

GP S

DV D

LED

[540]  Marca : 

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

N.º 59123163

[210]  N.º : N/192979

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

[730]  Requerente : Remy Cointreau Vela

  Endereço : Rue Joseph Pataa 16100 Cognac Fran-

ce

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de perfumaria; perfumes; 

águas de toilette; eau de parfum; fragrâncias para per-

fumar; óleos essenciais para uso pessoal; produtos de 

maquilhagem; produtos para remover a maquilhagem; 
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loções capilares e corporais; sabões; dentífricos; deso-

dorizantes para uso pessoal; geles de duche; champôs; 

cremes de beleza para o corpo.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/21  França

N.º 21 4 786 875

[210]  N.º : N/193014

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

[730]  Requerente : Angus Dundee Distillers Plc

  Endereço : 20-21 Cato Street, London, W1H 5JQ, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção de 

cervejas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193100

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193101

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193102

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193103

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193104

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193105

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193106

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193107

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193108

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193109

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193110

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193111

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193116

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193117

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193118

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193119

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193299

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193300

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193301

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193311

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Caranguejos, não vivos.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193312

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Caranguejos, vivos.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193314

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia
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  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aquicultura.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193315

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Caranguejos, não vivos.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193316

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Caranguejos, vivos.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193318

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aquicultura.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193319

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Caranguejos, não vivos.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193320

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Caranguejos, vivos.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores verme-

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193322

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Office 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de aquicultura.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/193438

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Unidades de estado sólido [SSD]; se-

micondutores; cartões de memória; unidades de disco 

amovível [USB flash drives].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 90/869,275

[210]  N.º : N/193439

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho on-line de 

unidades de estado sólido [SSD], semicondutores, car-

tões de memória e unidades de disco amovível [USB 

flash drives]; serviços de lojas retalhistas on-line de 

bens relacionados ao computador.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 90/869,275

[210]  N.º : N/193440

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Fabrico por encomenda de semicondu-

tores e cartões de memória.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/06  Estados Unidos 

da América N.º 90/869,275

[210]  N.º : N/193463

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

[730]  Requerente : BRUNO, Inc.

  Endereço : 3F Ichigo Mita Building, 5-13-18 Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo 108-0014 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Chaves de fenda, elétricas; máquinas e 

ferramentas para trabalhar metais; máquinas de cos-

tura; máquinas agrícolas e instrumentos agrícolas, não 

sendo manuais; máquinas e aparelhos para empacotar 

ou embalar; máquinas dispensadoras de fita adesiva; 

máquinas para selar automáticas; máquinas de lavar 

[roupa]; máquinas de lavar loiça; máquinas e apare-

lhos elétricos para encerar o chão; aspiradores; pul-

verizadores acionados eletricamente para desinfeção, 

inseticidas e desodorizantes, não para uso agrícola; 

máquinas cortadoras de relva; dispositivos elétricos 

para puxar cortinados; dispositivos elétricos para 
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abertura de portas; impressoras 3D; arranques para 

motores; motores de corrente alternada e motores de 

corrente contínua, não incluindo aqueles para veículos 

terrestres, mas incluindo peças para quaisquer moto-

res de corrente alternada e motores de corrente con-

tínua; misturadores elétricos para alimentos para uso 

doméstico; moinhos de pimenta, não sendo manuais; 

moedores de café acionados eletricamente; escovas de 

dínamo.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/10  Japão

N.º 2021-99488

[210]  N.º : N/193464

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

[730]  Requerente : BRUNO, Inc.

  Endereço : 3F Ichigo Mita Building, 5-13-18 Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo 108-0014 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos de ar condicionado; má-

quinas e aparelhos de congelação; lâmpadas elétricas; 

aparelhos de iluminação; secadores de futons para uso 

doméstico; aparelhos electrotérmicos para uso domés-

tico; purificadores de água para uso doméstico; filtros 

para a água potável; tostadeiras elétricas; panelas de 

cozinha elétricas; torradeiras para pão; cafeteiras (jar-

ros para café) elétricas; panelas elétricas para cozer ar-

roz; aparelhos elétricos para cozinhar a vapor; panelas 

de pressão, elétricas; iogurteiras elétricas; placas aque-

cedoras; grelhadores; fogões de cozinha; ventoinhas 

elétricas para fins de ventilação; saturadores; desumi-

dificadores; purificadores do ar; vaporizadores para 

vestuário; aquecedores de bolso elétricos para aquecer 

as mãos; placas de aquecimento não elétricas para uso 

doméstico; lava-loiças de cozinha com bancadas inte-

gradas para uso doméstico; lava-loiças para uso domés-

tico; filtros de água para torneiras de uso doméstico, 

não elétricos; lanternas de papel autónomas; lanternas 

de papel portáteis; candeeiros a gás; candeeiros a óleo; 

tubos para candeeiros; braseiras, não elétricas; escal-

fetas de bolso; botijas de água quente; fogões para uso 

doméstico, não elétricos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/10  Japão

N.º 2021-99488

[210]  N.º : N/193465

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

[730]  Requerente : BRUNO, Inc.

  Endereço : 3F Ichigo Mita Building, 5-13-18 Shi-

ba, Minato-ku, Tokyo 108-0014 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Saboneteiras [suportes]; suportes para 

escovas de dentes; esponjas para o corpo; utensílios 

cosméticos; recipientes industriais para embalagem 

de vidro ou de porcelana; serviços de embalagem de 

garrafas plásticas para uso comercial ou uso indus-

trial; utensílios e recipientes de cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não elétricas para uso doméstico, 

lava-loiças de cozinha com bancadas integradas para 

uso doméstico e lava-loiças para uso doméstico; pane-

las e frigideiras [não elétricas]; cafeteiras não eléctri-

cas; gotejadores de café não elétricos para fazer café; 

tetsubin [chaleiras em ferro fundido japonesas, não 

elétricas]; chaleiras não elétricas; cozedores a vapor, 

não elétricos; canecas; taças; copos sem pé; pratos de 

mesa; caixas para transportar refeições; serviços de 

loiça; geleiras portáteis, não elétricas; geleiras para 

uso doméstico, não elétricas; recipientes de cozinha 

para arroz; frascos de vidro para conservar alimentos; 

cantis para desportos; garrafas térmicas; recipientes 

domésticos para alimentos; bases para panelas; trens 

de cozinha; refrigeradores [baldes para gelo]; pinças 

para açúcar; quebra-nozes; pimenteiros; açucareiros; 

coadores para uso doméstico; saleiros; shamoji [co-

lheres para arroz cozido ao estilo japonês]; funis de 

cozinha; palhinhas para bebidas; zen [bandejas ou su-

portes pessoais para refeição, ao estilo japonês]; abre-

-garrafas não elétrico; oveiros; espátulas para servir 

tarte; suportes para guardanapos de mesa; argolas 

para guardanapos; bases para pratos [utensílios de 

mesa]; pauzinhos [utensílios de cozinha]; caixas para 

pauzinhos; colheres para regar com molho e conchas 

de sopa [utensílios de cozinha]; crivos e peneiras [uten-

sílios domésticos]; bandejas [tabuleiros]; palitos; pali-

teiros; escorredor para loiça; moldes para gelo; apoios 

para pauzinhos; bases para copos, não sendo de papel 

ou têxtil; moinhos de café manuais; tampas de panelas; 

pano de cozinha para limpar loiças; caixotes de lixo; 

ferramentas de limpeza e utensílios de lavagem [uten-
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sílios domésticos]; utensílios de cozinha, não elétricos; 

tábuas de engomar; pulverizadores para alfaiates; ko-

tedai [tábuas de engomar, ao estilo japonês]; hera-dai 

[tábuas de marcação destinadas a serem utilizadas com 

lâminas de impressão]; armadilhas para insetos; rato-

eiras para ratos e ratazanas; mata-moscas; vasos para 

plantas hidropónicos para fins de jardinagem domésti-

ca; regadores; escovas para vestuário; mealheiros não 

metálicos; pacotes de refrigeração ou de aquecimento, 

preenchidos de substâncias químicas prontas para 

reagir quando necessário (utensílios de uso domésti-

co); caixas metálicas para a distribuição de toalhas de 

papel; dispensadores de sabonete; suportes para papel 

higiénico; suportes para toalhas; humidificadores de 

evaporação natural, não elétricos; vasos para flores; ta-

ças para flores; queimadores de perfumes; difusores de 

óleos aromáticos, exceto difusores de junco, elétricos e 

não elétricos; dispositivos elétricos para atrair e elimi-

nar insetos; escovas para calçado; calçadeiras; panos 

para dar brilho ao calçado; esponjas e panos para dar 

brilho ao calçado; formas para calçado [alargadores]; 

caixas para recolha de insetos; caixas para recolha de 

insetos na forma cilíndrica achatada metálica.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/10  Japão

N.º 2021-99488

[210]  N.º : N/193532

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

[730]  Requerente : 

 NIPPON K ENDAI R ESEARCH & DEV ELOP-

MENT LIMITED

  Endereço : 308 1406

 1406, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193533

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

[730]  Requerente : 

 NIPPON K ENDAI R ESEARCH & DEV ELOP-

MENT LIMITED

  Endereço : 308 1406

 1406, FWD Financial Centre, 308 Des Voeux Road 

Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193598

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

malas; carteiras; maletas de viagem; sacos de mão.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193599

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; sapa-

tos; meias; chapéus; luvas; punhos de camisa; vestuá-

rio, nomeadamente, camisolas de basquetebol, cami-

solas, tops [vestuário], calções, fatos de banho [shorts], 

fatos de treino, casacos, t-shirts, camisas de manga 

comprida, sweatshirts, calças de fato de treino, faixas 

para absorver a transpiração, aros para usar na cabeça, 

roupa interior e bonés; gravatas; vestuário de despor-

to; vestuário, nomeadamente, vestuário de cerimónia 

na natureza de fatos, casacos de cerimónia, casacos de 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193600

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e de desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bolas de jogo; basquete-

bols; artigos de brincar; conjuntos de jogos de passa-

tempos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193601

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

malas; carteiras; maletas de viagem; sacos de mão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193602

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e de desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bolas de jogo; basquete-

bols; artigos de brincar; conjuntos de jogos de passa-

tempos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193603

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

malas; carteiras; maletas de viagem; sacos de mão.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193604

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; sapa-

tos; meias; chapéus; luvas; punhos de camisa; vestuá-

rio, nomeadamente, camisolas de basquetebol, cami-

solas, tops [vestuário], calções, fatos de banho [shorts], 

fatos de treino, casacos, t-shirts, camisas de manga 

comprida, sweatshirts, calças de fato de treino, faixas 

para absorver a transpiração, aros para usar na cabeça, 

roupa interior e bonés; gravatas; vestuário de despor-

to; vestuário, nomeadamente, vestuário de cerimónia 

na natureza de fatos, casacos de cerimónia, casacos de 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193605

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e de desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bolas de jogo; basquete-

bols; artigos de brincar; conjuntos de jogos de passa-

tempos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193606

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

malas; carteiras; maletas de viagem; sacos de mão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193607

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; sapa-

tos; meias; chapéus; luvas; punhos de camisa; vestuá-

rio, nomeadamente, camisolas de basquetebol, cami-

solas, tops [vestuário], calções, fatos de banho [shorts], 

fatos de treino, casacos, t-shirts, camisas de manga 

comprida, sweatshirts, calças de fato de treino, faixas 

para absorver a transpiração, aros para usar na cabeça, 

roupa interior e bonés; gravatas; vestuário de despor-

to; vestuário, nomeadamente, vestuário de cerimónia 

na natureza de fatos, casacos de cerimónia, casacos de 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193608

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e de desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bolas de jogo; basquete-

bols; artigos de brincar; conjuntos de jogos de passa-

tempos.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193609

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-

-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; 

malas; carteiras; maletas de viagem; sacos de mão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193610

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; chapelaria; calçado; sapa-

tos; meias; chapéus; luvas; punhos de camisa; vestuá-

rio, nomeadamente, camisolas de basquetebol, cami-

solas, tops [vestuário], calções, fatos de banho [shorts], 

fatos de treino, casacos, t-shirts, camisas de manga 

comprida, sweatshirts, calças de fato de treino, faixas 

para absorver a transpiração, aros para usar na cabeça, 

roupa interior e bonés; gravatas; vestuário de despor-

to; vestuário, nomeadamente, vestuário de cerimónia 

na natureza de fatos, casacos de cerimónia, casacos de 

desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193611

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

[730]  Requerente : Wade Enterprises, Inc.

  Endereço : C/O ggCFO Advisors, 33 W Ontario 

St. 56AB Chicago, Illinois United States 60654

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e de desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal; bolas de jogo; basquete-

bols; artigos de brincar; conjuntos de jogos de passa-

tempos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193628

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

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/25  China

N.º 60065115

[210]  N.º : N/193631

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

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/02  China

N.º 60291802

[210]  N.º : N/193636

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193637

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193638

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193639

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193640

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193641

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193642

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193643

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193644

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193645

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

啫 啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193646

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193647

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193649

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

[730]  Requerente : MANIFATTURE DADDATO 

S.P.A.

  Endereço : Via Strasburgo, 11-13-15 - 76121 Bar-

letta (BT), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 旅行

旅行

女

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193650

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

[730]  Requerente : MANIFATTURE DADDATO 

S.P.A.

  Endereço : Via Strasburgo, 11-13-15 - 76121 Bar-

letta (BT), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T POLO

女

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193654

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

[730]  Requerente : 

 COURVOISIER S.A.S.

  Endereço : 16200 2

 2 Place du Chateau, Jarnac, France 16200

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/10  Ch ina

N.º 58376521

[210]  N.º : N/193658

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

[730]  Requerente : WEBZEN INC.

  Endereço : (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193659

[220]  Data de pedido : 2022/02/09
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[730]  Requerente : WEBZEN INC.

  Endereço : (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193692

[220]  Data de pedido : 2022/02/10

[730]  Requerente : Mirum Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 950 Tower Lane, Suite 1050 Foster 

City, California 94404, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento da doença do fígado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193772

[220]  Data de pedido : 2022/02/14

[730]  Requerente : Advanced Micro Devices, Inc.

  Endereço : 2485 Augustine Drive, Santa Clara 

California 95054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Ferramentas e utilitários de desen-

volvimento de software para computador; kit de de-

senvolvimento de software de código aberto (SDK) 

descarregável para uso por computador, vídeo, mul-

timédia interactivo, e desenvolvedores de jogos de 

realidade virtual, aumentada e mista para implemen-

tarem em jogos de computador, vídeo, multimédia 

interactivo, e jogos de realidade virtual, aumentada e 

mista; kit de desenvolvimento de software de código 

aberto (SDK) descarregável para uso por computador, 

vídeo, multimédia interactivo, e desenvolvedores de 

jogos de realidade virtual, aumentada e mista para im-

plementarem a entrega de qualidade de imagem visual 

em jogos de computador; software de computador de 

código aberto descarregável para produção de qua-

dros de alta resolução a partir de entradas de menor 

resolução em jogos de computador, vídeo, multimédia 

interactivo, e jogos de realidade virtual, aumentada 

e mista; software de computador de código aberto 

descarregável para integrar sombreamento de taxa 

variável em vídeo de computador, multimédia interac-

tivo, e jogos de realidade virtual, aumentada e mista; 

software informático de código aberto descarregável, 

nomeadamente, redutores de ruído espacio-temporais 

(spatial temporal denoisers) optimizados como redu-

tores de ruído de sombra (shadow denoisers) e redutor 

de ruído de reflexão (reflection denoisers) para imple-

mentação em jogos de computador, vídeo, multimédia 

interactivo, e jogos de computador de realidade virtu-

al, aumentada e mista; software informático de código 

aberto descarregável, nomeadamente, ferramentas de 

nitidez adaptada ao contraste para aumentar a quali-

dade visual activando a nitidez com aumento de escala 

opcional no desenvolvimento de jogos de computador, 

vídeo, multimédia interactivo, e jogos de realidade 

virtual, aumentada e mista; kit de desenvolvimento 

de software (SDK) descarregável para integração de 

tecnologias em computação gráfica e jogos de vídeo; 

software gráfico descarregável; software de jogos de 

vídeo descarregável; software de jogos de realidade 

virtual descarregável; software de realidade virtual 

descarregável; programas de jogos de vídeo descarre-

gáveis; programas de jogos de computador descarregá-

veis; programas de jogos interactivos descarregáveis; 

software de jogos interactivos; programas de jogos de 

computador multimédia interactivos descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/31  Estados Unidos 

da América N.º 97/003,865

[210]  N.º : N/193885

[220]  Data de pedido : 2022/02/16
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[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 : 9

[511]  Produtos : Óculos, óculos de sol, óculos para 

mergulho e natação, estojos, cordões e correntes para 

óculos de sol e óculos; binóculos; magnetos e magne-

tos decorativos; bússolas direccionais; painel de ins-

trumentos electrónicos; eletrônicos de trem de força 

para motores (aparelhos electrónicos); eletrônicos de 

carroceria e chassis (aparelhos electrónicos); sistemas 

de bloqueio de porta remoto; sistemas e componentes 

de áudio Hi-Fi; aparelhos para gravação, transmissão, 

editar, misturar e reprodução do som e/ou imagens; rá-

dios; televisores; ecrãs planos; ecrã de cristal líquido; 

ecrãs de alta definição e plasma; sistemas de cinema 

em casa; gravadores de vídeo; leitores de discos com-

pactos (CD), leitores de discos compactos (CD) portá-

teis; leitores de DVD; leitores de MP3; aparelhos para 

leitura de música digital; leitores de cassetes, leitores 

de mini-discos; altifalantes; auscultadores; auriculares; 

microfones; controlos remotos, controlo remoto activa-

do por voz; aparelhos de navegação; assistentes digitais 

pessoais (ADP); computadores; computadores table-

tes, processadores de dados; teclados para computa-

dor; monitores de computador; modems; estojos para 

transportar computadores; ratos para computadores; 

almofadas de ratos para computadores; máquinas de 

tradução de bolso electrónicas; máquinas para ditado; 

bloco-notas e agendas electrónicos; digitalizadoras; 

impressoras; máquinas de fotocopiadora; máquinas de 

fax; telefones, aparelhos de telefones para atendedores 

de chamadas; telemóveis; capas para telefones móveis; 

telefones inteligentes, vídeo telephone; dispositivos 

para telemóveis sem utilizar as mãos; auriculares e aus-

cultadores de cabeça para telefones móveis; teclados 

para telefones móveis; tiras para telefones móveis; ma-

las especialmente para transportar telefones móveis; 

telefones móveis com máquinas fotográficas e câmaras 

de vídeo integrados; relógios inteligentes; máquinas 

de calcular; máquinas de leitura de cartões de crédito; 

máquinas para troca de dinheiro; máquinas de paga-

mento automático (ATM); câmaras de vídeo, câmaras 

de vídeo digital; equipamentos fotográficos, câmaras 

(fotografia), projectores; filmes impressionados; slides 

fotográficos; lâmpadas flash; câmara e estojos para 

acessórios e correias para câmara; baterias; máquinas 

e programas de karaoke; discos de jogos de vídeo; con-

troladores de jogo activados por voz ou manualmente 

e controladores de jogos; auscultadores de realidade 

virtual; software informático incluindo software de 

jogos de computador pré-gravados ou descarregáveis; 

programas de computador e bases de dados; protecto-

res de ecrã para computadores; magnético, numéricos 

ou transportadores analógicos para gravação de som 

ou imagens; discos de vídeo, cassetes de vídeo, fitas 

magnéticos, discos magnéticos, DVDs, disquetes, dis-

cos ópticos, discos compactos, mini discos, CD ROMs, 

todos os supra mencionados está sendo branco ou pré-

-gravado com música, som ou imagens (que podem ser 

animados); hologramas; cartões magnéticos (codifi-

cados incluído documentos comprovativo de oferta); 

adaptadores de memória (equipamento para compu-

tador); cartões de memória; canetas de memória USB 

(em branco e pré-gravado); cartões com microchip; 

cartões de crédito magnéticos ou com microchip, car-

tões de telefone magnéticos ou com microchip, cartões 

de máquinas de pagamento automático e máquinas 

para troca de dinheiro magnéticos ou com microchip; 

cartões pré-pagos para telefones móveis magnéticos 

e com microchip; cartões de viagem e entretenimen-

to magnéticos ou com microchip, cartões de débito e 

cheques certificados magnéticos ou com microchip; 

cartões codificados de crédito de plástico não magnéti-

cos; quadros negros numéricos eletrónicos; alarmes de 

segurança; sistemas electrónicos de fecho do veículo 

incluindo controle remoto; birutas para indicar a di-

recção do vento; células solares e painéis para geração 

de energia eléctrica; medidores; aparelhos de medida 

de distância; equipamentos de medição de velocidade 

e indicação; publicações electrónicas descarregáveis; 

mapas electrónicos descarregáveis; receptores de áu-

dio; amplificadores áudio; software e hardware infor-

mático, incluindo receptores descodificados integra-

dos (set-up box) que pode converter, abastecimento, 

receber e transmitir dados de áudio e vídeo; unidades 

de disco; baterias recarregáveis; capacetes protectores 

de desportos; pulseiras de identificação magnéticos 

codificados; bilhetes electrónicos, codificados; bilhe-

tes na forma de cartões magnéticos; auscultadores de 

realidade virtual; software informático descarregáveis 

para permitir que consumidores e empresas gerenciem 

colecionáveis digitais usando tecnologia de software 

baseada em cadeia de blocos (blockchain) e contratos 

inteligentes com jogadores, jogos, registros, estatís-

ticas, informações, fotos, imagens, imagens de jogos, 

destaques, e experiências no campo do futebol; produ-
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tos virtuais descarregáveis, nomeadamente, software 

apresentando calçados, vestuário, chapelaria, artigos 

de ótica, bolsas, sacos de desporto, mochilas, equi-

pamento desportivo, bolas para jogar futebol; artigos 

virtuais (descarregáveis) nomeadamente, arte, troféus, 

brinquedos e acessórios para uso online e em mundos 

virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193886

[220]  Data de pedido : 2022/02/16

[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 : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; colares (artigos 

de joalharia); pedras preciosas; joalharia de cristal; 

gemas; relógios; relógios de pulso; pulseiras para re-

lógios; relógios; relógios de parede; cronógrafos; cro-

nómetros de paragem, estojos para relógios, pêndulos 

(relojoaria); medalhões, pingentes (joalharia); broches 

de joalharia; bracelete, bracelete em couro; bracelete 

de silicone (joalharia); alfinetes (joalharia); alfinetes 

de equipas e jogadores para troca (joalharia); clipes 

para gravatas e alfinetes de gravatas; botões de pu-

nho; medalhas; medalhas comemorativas em metais 

preciosos; medalhões, placas comemorativas, troféus, 

estátuas e esculturas, todos feitos de metais preciosos; 

alfinetes decorativos para chapéus feitos de metais 

preciosos; porta-chaves (com objecto decorativo); mo-

edas; medalhas e crachás para a roupa feitos de metais 

preciosos; chaveiros (decorativo, em metais preciosos); 

correias para segurar chaves (em metais preciosos); 

medalhões em metais não preciosos; discos de metal 

impressos para colecionadores (pogs) (em metais pre-

ciosos).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193922

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 COFCO CORPORATION

  Endereço : 8

17

 17/F No. 8 Chaoyang Men South Street, Chaoyang Dis-

trict, Beijing, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/12  China

N.º 60516908

[210]  N.º : N/193923

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 COFCO CORPORATION

  Endereço : 8

17

 17/F No. 8 Chaoyang Men South Street, Chaoyang Dis-

trict, Beijing, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/12  C h i na

N.º 60531654
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[210]  N.º : N/193924

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 COFCO CORPORATION

  Endereço : 8

17

 17/F No. 8 Chaoyang Men South Street, Chaoyang Dis-

trict, Beijing, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/12  China

N.º 60538951

[210]  N.º : N/193925

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : 

 COFCO CORPORATION

  Endereço : 8

17

 17/F No. 8 Chaoyang Men South Street, Chaoyang Dis-

trict, Beijing, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/12  China

N.º 60525482

[210]  N.º : N/193942

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Solutia Singapore Pte. Ltd.

  Endereço : 9 North Buona Vista Drive #0501, 

The Metropolis, 138588, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : Materiais e substâncias plásticas semi-

-processadas; películas em matérias plásticas sem 

serem para empacotamento ou embalagem; películas 

em poliéster sem serem para empacotamento ou em-

balagem; películas em matérias plásticas flexíveis, sem 

serem para embalagem; películas coloridas, não co-

loridas, reflectivas, não reflectivas, laminadas e/ou de 

controlo solar, principalmente em matérias plásticas, 

para uso em janelas de veículos e edifícios; películas 

adesivas de polímero para uso em superfícies externas 

de automóveis para proteção de superfícies; películas 

em matérias plásticas transparentes ou translúcidos 

para protecção anti-graffiti de superfícies subjacentes; 

películas coloridas anti-reflexo e anti-encandeamento, 

principalmente em matérias plásticas, para janelas; pe-

lículas em matérias plásticas adesivas para protecção 

solar para uso em pára-brisas e janelas de automóveis; 

películas de matérias plásticas com base adesiva para 

aplicação em vidros e janelas de edifícios e automó-

veis; películas de matérias plásticas reflectoras para 

aplicação em janelas e vidros com propriedades de 

resistência ao calor e raios ultravioletas; películas re-

flectoras de calor, principalmente de matérias plásticas 

para aplicação em janelas; películas em matérias plás-

ticas para fins isolantes; materiais isolantes; películas, 

principalmente em matérias plásticas, para aplicação 

em vidro para resistência à quebra e à fragmentação, 

para proteção e segurança; materiais filtrantes feitos 

de espumas ou películas em matérias plásticas semi-

-processados; composições plásticas para evitar a ra-

diação de calor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193944

[220]  Data de pedido : 2022/02/17

[730]  Requerente : Solutia Singapore Pte. Ltd.

  Endereço : 9 North Buona Vista Drive #0501, 

The Metropolis, 138588, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17
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[511]  Produtos : Materiais e substâncias plásticas semi-

-processadas; películas em matérias plásticas sem 

serem para empacotamento ou embalagem; películas 

em poliéster sem serem para empacotamento ou em-

balagem; películas em matérias plásticas flexíveis, sem 

serem para embalagem; películas coloridas, não co-

loridas, reflectivas, não reflectivas, laminadas e/ou de 

controlo solar, principalmente em matérias plásticas, 

para uso em janelas de veículos e edifícios; películas 

adesivas de polímero para uso em superfícies externas 

de automóveis para proteção de superfícies; películas 

em matérias plásticas transparentes ou translúcidos 

para protecção anti-graffiti de superfícies subjacentes; 

películas coloridas anti-reflexo e anti-encandeamento, 

principalmente em matérias plásticas, para janelas; pe-

lículas em matérias plásticas adesivas para protecção 

solar para uso em pára-brisas e janelas de automóveis; 

películas de matérias plásticas com base adesiva para 

aplicação em vidros e janelas de edifícios e automó-

veis; películas de matérias plásticas reflectoras para 

aplicação em janelas e vidros com propriedades de 

resistência ao calor e raios ultravioletas; películas re-

flectoras de calor, principalmente de matérias plásticas 

para aplicação em janelas; películas em matérias plás-

ticas para fins isolantes; materiais isolantes; películas, 

principalmente em matérias plásticas, para aplicação 

em vidro para resistência à quebra e à fragmentação, 

para proteção e segurança; materiais filtrantes feitos 

de espumas ou películas em matérias plásticas semi-

-processados; composições plásticas para evitar a ra-

diação de calor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193975

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193976

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193977

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193978

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : Takeda Pharmaceuticals Interna-

tional AG

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

-Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

em oncologia.

[540]  Marca : 



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8985

[210]  N.º : N/193985

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : WEBZEN INC.

  Endereço : (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DVD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193986

[220]  Data de pedido : 2022/02/18

[730]  Requerente : WEBZEN INC.

  Endereço : (Sampyeong-dong, Pangyo Digital 

Center) B Dong, 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seong-

nam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194016

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 202

 Room 1501-202, 12th Floor, Unit 1, Building 8, Xiaoyunli, 

Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

NAS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/26  China

N.º 58802648

[210]  N.º : N/194017

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.

  Endereço : 8 1 12

1501 202

 Room 1501-202, 12th Floor, Unit 1, Building 8, Xiaoyunli, 

Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/26  China

N.º 58799605

[210]  N.º : N/194018

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : 

 Beijing Hongtaijiahua Technology Trade Co., Ltd.
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  Endereço : 8 1 12

1501 202

 Room 1501-202, 12th Floor, Unit 1, Building 8, Xiaoyunli, 

Chaoyang District, Beijing, P. R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

Pa a S

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/26  China

N.º 58772806

[210]  N.º : N/194076

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194077

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194078

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194079

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194080

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194081

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194082

[220]  Data de pedido : 2022/02/22
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[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194083

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194084

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194085

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194086

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194087

[220]  Data de pedido : 2022/02/22

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194101

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194104

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

58

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194150

[220]  Data de pedido : 2022/02/23

[730]  Requerente : 

 ROTA DA SEDA NOVA VIAGEM INVESTIMEN-

TOS COMPANHIA LIMITADA

  Endereço : 258

19 Q

 Alaneda Dr. Carlos Dassumpcao. No.258. Kin Hong 

Long Plazza 19/Q, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194236

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

148

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194237

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

148

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194238

[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, In-

dia

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194241

[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 : 1

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194245

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BURBERRY LIMITED

  Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, 

London SW1P 2 AW, Inglaterra

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

(vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194246

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BURBERRY LIMITED

  Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, 

London SW1P 2 AW, Inglaterra

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de toilette; cosméticos; per-

fumaria, loções para os cabelos; óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194247

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BURBERRY LIMITED

  Endereço : Horseferry House, Horseferry Road, 

London SW1P 2 AW, Inglaterra

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

(vestuário).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194257

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194259

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos destinados à indús-

tria farmacêutica; ingredientes químicos activos para 

uso no fabrico de medicamentos e vacinas antican-

cerígenas; adjuvantes para uso no fabrico de vacinas; 

ácidos nucleicos, proteínas e péptidos para uso labora-

torial; preparações de diagnóstico para uso científico 

ou de investigação; preparações de diagnóstico para 

uso clínico ou laboratorial médico.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194260

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais excepto preparados vitamínicos, 

suplementos alimentares minerais, probióticos, pre-

parados ómega 3, substâncias dietéticas e suplementos 

alimentares para fins médicos e não médicos; produ-

tos farmacêuticos para a prevenção e tratamento do 

cancro, doenças infecciosas e imunológicas, excepto 

preparados vitamínicos, suplementos alimentares mi-

nerais, probióticos, preparados ómega 3, substâncias 

dietéticas e suplementos alimentares para fins médicos 

e não médicos; vacinas; reagentes químicos utilizados 

para fins médicos; reagentes bioquímicos utilizados 

para o tratamento do cancro, tratamento de doenças 

imunológicas e tratamento de doenças infecciosas; 

macromoléculas, nomeadamente, sequências de ácidos 

nucleicos e proteínas, utilizados para fins médicos e 

veterinários; medicamentos para terapêutica imune 

baseada em células para o tratamento do cancro, trata-

mento de doenças imunológicas e tratamento de doen-

ças infecciosas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194261

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações móveis e software informá-

tico para permitir aos profissionais de saúde e pacien-

tes o acesso a informação sobre produtos e serviços 

farmacêuticos, médicos e de vacinas; software infor-

mático para comércio electrónico para permitir aos 

utilizadores realizar transacções comerciais electróni-

cas através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/16  Alemanha

N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194262

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos; dispositivos médicos de diagnóstico; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para diagnóstico e monitorização 

de cancro, doenças infecciosas e imunológicas; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para estratificação do paciente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194263

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações e ser-

viços de consultoria relacionados com o comércio 

electrónico (serviços comerciais); fornecimento de 

informações aos clientes sobre produtos farmacêuticos 

e médicos através de uma rede informática on-line 

(serviços comerciais); serviços de venda a retalho ou 

por grosso de produtos farmacêuticos; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso de preparações medicinais; 
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serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos 

médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194264

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação científica para 

fins médicos; serviços de investigação médica e cientí-

fica no campo do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; fornecimento de informação médica e cientí-

fica, consultoria, e serviços de aconselhamento, tudo 

nos campos do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; compilação de dados para investigação médica 

e científica, ensaios clínicos, e admissão de medica-

mentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194265

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados médicos; serviços 

de cuidados higiénicos e de estética; serviços médicos; 

prestação de informação e serviços médicos; prestação 

de informação a doentes e profissionais de saúde sobre 

produtos farmacêuticos, vacinas, produtos médicos, 

doenças e distúrbios médicos e tratamentos relaciona-

dos através da Internet; serviços de terapia genética e 

celular; serviços de aconselhamento médico e psicoló-

gico; serviços médicos e de cuidados de saúde; serviços 

médicos, nomeadamente, prestação de terapias para o 

tratamento do cancro, doenças infecciosas e imunoló-

gicas; serviços veterinários, nomeadamente, prestação 

de terapias para o tratamento do cancro, doenças in-

fecciosas e imunológicas; serviços de consulta médica 

e farmacêutica; serviços de testes de diagnóstico médi-

co, monitorização e de notificação médica; testes gené-

ticos para fins médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114481.3

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120507.3

[210]  N.º : N/194266

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos destinados à indús-

tria farmacêutica; ingredientes químicos activos para 

uso no fabrico de medicamentos e vacinas antican-

cerígenas; adjuvantes para uso no fabrico de vacinas; 

ácidos nucleicos, proteínas e péptidos para uso labora-

torial; preparações de diagnóstico para uso científico 

ou de investigação; preparações de diagnóstico para 

uso clínico ou laboratorial médico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194267

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais excepto preparados vitamínicos, 

suplementos alimentares minerais, probióticos, pre-

parados ómega 3, substâncias dietéticas e suplementos 

alimentares para fins médicos e não médicos; produ-

tos farmacêuticos para a prevenção e tratamento do 

cancro, doenças infecciosas e imunológicas, excepto 

preparados vitamínicos, suplementos alimentares mi-

nerais, probióticos, preparados ómega 3, substâncias 

dietéticas e suplementos alimentares para fins médicos 

e não médicos; vacinas; reagentes químicos utilizados 

para fins médicos; reagentes bioquímicos utilizados 

para o tratamento do cancro, tratamento de doenças 

imunológicas e tratamento de doenças infecciosas; 

macromoléculas, nomeadamente, sequências de ácidos 

nucleicos e proteínas, utilizados para fins médicos e 

veterinários; medicamentos para terapêutica imune 

baseada em células para o tratamento do cancro, trata-

mento de doenças imunológicas e tratamento de doen-

ças infecciosas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194268

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações móveis e software informá-

tico para permitir aos profissionais de saúde e pacien-

tes o acesso a informação sobre produtos e serviços 

farmacêuticos, médicos e de vacinas; software infor-

mático para comércio electrónico para permitir aos 

utilizadores realizar transacções comerciais electróni-

cas através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/16  Alemanha

N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194269

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos; dispositivos médicos de diagnóstico; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para diagnóstico e monitorização 

de cancro, doenças infecciosas e imunológicas; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para estratificação do paciente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194270

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações e ser-

viços de consultoria relacionados com o comércio 

electrónico (serviços comerciais); fornecimento de 

informações aos clientes sobre produtos farmacêuticos 

e médicos através de uma rede informática on-line 

(serviços comerciais); serviços de venda a retalho ou 

por grosso de produtos farmacêuticos; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso de preparações medicinais; 

serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos 

médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194271

[220]  Data de pedido : 2022/02/24
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[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação científica para 

fins médicos; serviços de investigação médica e cientí-

fica no campo do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; fornecimento de informação médica e cientí-

fica, consultoria, e serviços de aconselhamento, tudo 

nos campos do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; compilação de dados para investigação médica 

e científica, ensaios clínicos, e admissão de medica-

mentos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194272

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados médicos; serviços 

de cuidados higiénicos e de estética; serviços médicos; 

prestação de informação e serviços médicos; prestação 

de informação a doentes e profissionais de saúde sobre 

produtos farmacêuticos, vacinas, produtos médicos, 

doenças e distúrbios médicos e tratamentos relaciona-

dos através da Internet; serviços de terapia genética e 

celular; serviços de aconselhamento médico e psicoló-

gico; serviços médicos e de cuidados de saúde; serviços 

médicos, nomeadamente, prestação de terapias para o 

tratamento do cancro, doenças infecciosas e imunoló-

gicas; serviços veterinários, nomeadamente, prestação 

de terapias para o tratamento do cancro, doenças in-

fecciosas e imunológicas; serviços de consulta médica 

e farmacêutica; serviços de testes de diagnóstico médi-

co, monitorização e de notificação médica; testes gené-

ticos para fins médicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114486.4

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120510.3

[210]  N.º : N/194273

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Produtos químicos destinados à indús-

tria farmacêutica; ingredientes químicos activos para 

uso no fabrico de medicamentos e vacinas antican-

cerígenas; adjuvantes para uso no fabrico de vacinas; 

ácidos nucleicos, proteínas e péptidos para uso labora-

torial; preparações de diagnóstico para uso científico 

ou de investigação; preparações de diagnóstico para 

uso clínico ou laboratorial médico.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194274

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêu-

ticas e medicinais excepto preparados vitamínicos, 

suplementos alimentares minerais, probióticos, pre-

parados ómega 3, substâncias dietéticas e suplementos 

alimentares para fins médicos e não médicos; produ-

tos farmacêuticos para a prevenção e tratamento do 

cancro, doenças infecciosas e imunológicas, excepto 

preparados vitamínicos, suplementos alimentares mi-

nerais, probióticos, preparados ómega 3, substâncias 

dietéticas e suplementos alimentares para fins médicos 
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e não médicos; vacinas; reagentes químicos utilizados 

para fins médicos; reagentes bioquímicos utilizados 

para o tratamento do cancro, tratamento de doenças 

imunológicas e tratamento de doenças infecciosas; 

macromoléculas, nomeadamente, sequências de ácidos 

nucleicos e proteínas, utilizados para fins médicos e 

veterinários; medicamentos para terapêutica imune 

baseada em células para o tratamento do cancro, trata-

mento de doenças imunológicas e tratamento de doen-

ças infecciosas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194275

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações móveis e software informá-

tico para permitir aos profissionais de saúde e pacien-

tes o acesso a informação sobre produtos e serviços 

farmacêuticos, médicos e de vacinas; software infor-

mático para comércio electrónico para permitir aos 

utilizadores realizar transacções comerciais electróni-

cas através de uma rede informática global.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/12/16  Alemanha

N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194276

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e 

médicos; dispositivos médicos de diagnóstico; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para diagnóstico e monitorização 

de cancro, doenças infecciosas e imunológicas; dispo-

sitivos médicos de diagnóstico para análise de fluidos 

corporais e biópsias para estratificação do paciente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194277

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Fornecimento de informações e ser-

viços de consultoria relacionados com o comércio 

electrónico (serviços comerciais); fornecimento de 

informações aos clientes sobre produtos farmacêuticos 

e médicos através de uma rede informática on-line 

(serviços comerciais); serviços de venda a retalho ou 

por grosso de produtos farmacêuticos; serviços de ven-

da a retalho ou por grosso de preparações medicinais; 

serviços de venda a retalho ou por grosso de produtos 

médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194278

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 8997

[511]  Serviços : Serviços de investigação científica para 

fins médicos; serviços de investigação médica e cientí-

fica no campo do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; fornecimento de informação médica e cientí-

fica, consultoria, e serviços de aconselhamento, tudo 

nos campos do tratamento de doenças imunológicas, 

tratamento do cancro, e tratamento de doenças infec-

ciosas; compilação de dados para investigação médica 

e científica, ensaios clínicos, e admissão de medica-

mentos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194279

[220]  Data de pedido : 2022/02/24

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados médicos; serviços 

de cuidados higiénicos e de estética; serviços médicos; 

prestação de informação e serviços médicos; prestação 

de informação a doentes e profissionais de saúde sobre 

produtos farmacêuticos, vacinas, produtos médicos, 

doenças e distúrbios médicos e tratamentos relaciona-

dos através da Internet; serviços de terapia genética e 

celular; serviços de aconselhamento médico e psicoló-

gico; serviços médicos e de cuidados de saúde; serviços 

médicos, nomeadamente, prestação de terapias para o 

tratamento do cancro, doenças infecciosas e imunoló-

gicas; serviços veterinários, nomeadamente, prestação 

de terapias para o tratamento do cancro, doenças in-

fecciosas e imunológicas; serviços de consulta médica 

e farmacêutica; serviços de testes de diagnóstico médi-

co, monitorização e de notificação médica; testes gené-

ticos para fins médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde-claro e verde-escuro.

[300]  Prioridade : 2021/08/25  Alemanha

N.º 302021114485.6

 2021/12/16  Alemanha N.º 302021120508.1

[210]  N.º : N/194328

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24/D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194329

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24/D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194330

[220]  Data de pedido : 2022/02/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 24/D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194391

[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 : 

[591]  Cores de marca : Pantone 424U - Cinza Taupe

 C0 M100 Y57 K19 - Fandango Rosa

 Pantone 2736U - Azul Violeta

 Pantone 7707U - Azul Elétrico Ferro Escuro

 Pantone 143U - Marrom Amarelo

[210]  N.º : N/194392

[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 : 

[591]  Cores de marca : Pantone 424U - Cinza Taupe

 C0 M100 Y57 K19 - Fandango Rosa

 Pantone 2736U - Azul Violeta

 Pantone 7707U - Azul Elétrico Ferro Escuro

 Pantone 143U - Marrom Amarelo

[210]  N.º : N/194393

[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 
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de impostos; processamento administrativo de dados; 

serviços de gestão e recrutamento de recursos huma-

nos; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 424U - Cinza Taupe

 C0 M100 Y57 K19 - Fandango Rosa

 Pantone 2736U - Azul Violeta

 Pantone 7707U - Azul Elétrico Ferro Escuro

 Pantone 143U - Marrom Amarelo

[210]  N.º : N/194394

[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 : 

[591]  Cores de marca : Pantone 424U - Cinza Taupe

 C0 M100 Y57 K19 - Fandango Rosa

 Pantone 2736U - Azul Violeta

 Pantone 7707U - Azul Elétrico Ferro Escuro

 Pantone 143U - Marrom Amarelo

[210]  N.º : N/194400

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Hovione PharmaScience Limited

  Endereço : Estrada Coronel Nicolau de Mesquita, 

No.154, Taipa, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194444

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194449

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos e preparações para os 

cuidados da pele, nomeadamente sabonetes para o 

rosto, as mãos e o corpo; produtos de limpeza para o 

rosto, as mãos e o corpo; hidratantes para rosto, mãos 

e corpo; produtos de limpeza não medicinais, nomea-

damente, produtos de limpeza para a pele e produtos 

de limpeza para o rosto; produtos de limpeza não 

medicinais, nomeadamente produtos de limpeza da 

pele e produtos de limpeza facial para peles sensíveis; 

compressas cosméticas esfoliantes contendo um ingre-

diente glicólico sem ser para uso medicinal; soros para 

a pele sem ser para uso medicinal; hidratantes para a 

pele sem ser para uso medicinal; champôs e prepara-

ções amaciadoras para o cabelo; produtos cosméticos 
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de protecção solar com ecrã total e produtos cosméti-

cos de protecção solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194450

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : Galderma Holding S.A.

  Endereço : Rue d’Entre-deux-Villes 10, 1814 La 

Tour-de-Peilz, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para derma-

tologia; produtos farmacêuticos para o tratamento 

da acne; produtos farmacêuticos para os cuidados da 

pele; produtos de limpeza medicinais para a pele; com-

pressas esfoliantes medicinais para o rosto contendo 

um ingrediente glicólico para uso medicinal; soros me-

dicinais para a pele; soros medicinais para a pele para 

o tratamento da acne; hidratantes medicinais para a 

pele; protectores solares medicinais com FPS.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194451

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194452

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194453

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194454

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194455

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194456

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194457

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194458

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194459

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194460

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194461

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194462

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194463

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194464

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194465

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194466

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194467

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194468

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194469

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194470

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194471

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194472

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194473

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194474

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194475

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194476

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194477

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194478

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194479

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

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

[300]  Pr ior idade : 2021/11/26  China

N.º 60914411

[210]  N.º : N/194480

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

  Endereço : 1760

 1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/26  China

N.º 60922162

[210]  N.º : N/194482

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194483

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : Y-mAbs Therapeutics, Inc

  Endereço : 230 Park Avenue, Suite 3350, New 

York NY 10169, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194486

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194487

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194488

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194489

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194490

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194491

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 F5-1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194493

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194494

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194495

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194496

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194497

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194498

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194499

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194500

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 18 1501G-5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194501

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

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

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

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuidados 

de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; soros 

de beleza; estojos de cosmética; preparações cosmé-

ticas para o rosto; preparações cosméticas para o cui-

dado da pele; preparações de aloe vera para fins cos-

méticos; preparações para maquilhagem; cremes para 

branquear a pele; máscaras de beleza; preparações 

hidratantes [cosméticas]; loções para a pele [cosmé-

ticas]; loções para o cabelo; loções corporais; cremes 

para o cuidado do cabelo; glosses para os lábios, não 

medicinais; bálsamos para os lábios, não medicinais; 

produtos nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; 

hidratantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; 

leites de toilette; cremes cosméticos; batons para os 

lábios; hidratantes; correctores faciais; glosses para os 

lábios; bálsamos para os lábios; lenços impregnados de 

loções cosméticas; cosméticos não medicinais para ac-

nes; adstringentes para uso em cosmética; loções para 

uso cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras 

para refrescar o hálito; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; cremes desmaquilhantes; preparações 

para desmaquilhagem; leites de limpeza facial; deso-

dorizantes corporais [perfumaria]; preparações para 

fixar o cabelo; tónicos capilares [cosméticos]; cremes 

para as mãos [cosméticos]; cremes para remoção de 

manchas [cosméticos]; loções para bebés [cosméticos]; 

pó para bebés [cosméticos]; hidratantes para depois 

da exposição ao sol; preparações de proteção solar; 

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

cremes de barbear; cotonetes algodoados para uso 

cosmético; preparações para a coloração do cabelo; 

preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

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

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

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

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

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

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

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

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 

preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

lavar; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

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

branca e laranja tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/194502

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 



9010    18   2022  5  4 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194503

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194504

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194505

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194506

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

啓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194507

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194508

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194509

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194510

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

却

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194511

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194512

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194513

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194514

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194515

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

叠 叠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194516

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194517

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 僞

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194518

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194519

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194520

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194521

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194522

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194523

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194524

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194525

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194526

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194527

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194528

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194529

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194530

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194531

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194532

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194533

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194534

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194535

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

SaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194536

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194537

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194538

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194539

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194540

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194541

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194542

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194543

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

啓

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194544

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194545

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194546

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

却

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194547

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194548

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

册

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194549

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194550

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

叠 叠

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194551

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194552

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 僞

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194553

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194554

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194555

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194556

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194557

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194558

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194559

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194560

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194561

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194562

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194563

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194564

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194565

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194566

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194567

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194568

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194569

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194570

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194571

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194572

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194573

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3963 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194574

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 B064

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194575

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 27 7

701-702

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194576

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194577

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194578

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194579

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194580

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194581

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194582

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194583

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194584

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194585

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194586

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194587

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194588

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194589

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194590

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194591

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194592

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194593

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194594

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194595

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194596

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194597

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194598

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 



9028    18   2022  5  4 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194599

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194600

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194601

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194602

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194603

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194604

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194605

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194606

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194607

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194608

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194609

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194610

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194611

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194612

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194613

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194614

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194615

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194616

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194617

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194618

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194619

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194620

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194621

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194622

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194623

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194624

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194625

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194626

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194627

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194628

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194629

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9035

[210]  N.º : N/194630

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194631

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194632

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194633

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194634

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.



9036    18   2022  5  4 

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194635

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194636

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194637

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited
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  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194638

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194639

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194640

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194641

[220]  Data de pedido : 2022/03/02
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[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194642

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194643

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194644

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited
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  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194645

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194646

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194647

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194648

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194649

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194650

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194651

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194652

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194653

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194654

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194655

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194656

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 
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ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194657

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194658

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-

ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194659

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194660

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 
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económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194661

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 

não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194662

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de pro-

dutos multimédia; criação, design e manutenção de 

websites; conceção e desenvolvimento de software in-

formático; conceção e desenvolvimento de aplicações 

de software móvel; conversão de dados ou documentos 

de suportes físicos para suportes eletrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194663

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; fichei-
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ros de imagens descarregáveis; aplicações de software 

informático, descarregáveis; aplicações de software 

para telemóveis, descarregáveis; receptores de áudio e 

vídeo; programas de computador, gravados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194664

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Revistas periódicas; periódicos; livros; 

publicações impressas; boletins informativos; jornais; 

publicações impressas de notícias; fotografias; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194665

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; fornecimento de informa-

ções de negócios; fornecimento de informações comer-

ciais e aconselhamento para consumidores na escolha 

de produtos e serviços; organização de exposições com 

fins comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com fins 

comerciais e publicitários; consultadoria em gestão de 

negócios; assistência na gestão de negócios; previsões 

económicas; serviços de relações com os meios de 

comunicação social; marketing; promoção de vendas 

para terceiros; análise de mercado; avaliação de negó-

cios comerciais; administração de programas de fideli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (fidelização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194666

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; forneci-

mento de informações no domínio do entretenimento; 

produção de programas de rádio e televisão; produção 

de filmes, excepto filmes publicitários; apresentação 

de espectáculos ao vivo; organização de espectáculos 

[serviços de empresários]; produção de espectáculos; 

entretenimento de rádio; entretenimento de televisão; 

publicação de jornais electrónicos não descarregáveis 

acessíveis através de uma rede informática mundial; 

publicação de conteúdos editoriais não descarregá-

veis a partir de sites acessíveis através de uma rede 

informática mundial; fornecimento de programas de 

televisão não descarregáveis através de um serviço de 

vídeo a pedido; fornecimento de vídeos em linha não 

descarregáveis; produção de gravações de som e ima-

gem a partir de sons e imagens; serviços educacionais; 

organização e direcção de conferências; organização 

e direcção de colóquios; organização e direcção de 

simpósios; organização e direcção de seminários; or-

ganização e direcção de reuniões (com fins culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-

sições com fins culturais ou educativos; serviços de 

biblioteca móvel; publicação em linha de livros e peri-

ódicos electrónicos não descarregáveis; publicação de 

textos não descarregáveis, sem ser textos publicitários; 

fornecimento de publicações electrónicas em linha, 
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não descarregáveis; serviços de clube [entretenimento 

ou educação]; fornecimento de críticas de utilizadores 

para fins culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classificações de utilizadores para fins culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194667

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 999

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194670

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 

6312 Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; pedras precio-

sas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de 

joalharia); botões de punho; molas para gravata; anéis 

(artigos de joalharia); pulseiras (artigos de joalharia); 

brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de pei-

to (artigos de joalharia); amuletos; argolas para chaves 

em metais preciosos; obras de arte em metais precio-

sos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; argolas 

para chaves (pequenos adornos de joalharia ou corren-

tes); relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; 

cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos 

relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; 

braceletes para relógios; correntes e molas para reló-

gios e vidros para relógios; armações para relógios de 

parede e relojoaria; mecanismos para relógios, pontei-

ros de relógios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/02  Su íç a

N.º 13313/2021

[210]  N.º : N/194671

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

19 J A2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194672

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

19 J A2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194673

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

19 J A2
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194674

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 336 342

19 J A2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194675

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 388 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

POS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194676

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : 

  Endereço : 388 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194677

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

  Endereço : Trident Chambers, P. O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para o cuidado dos den-

tes; preparações (não medicinais) para os cuidados da 

boca; pasta de dentes; gel dentifrício; pós dentífricos; 

dentífricos; produtos (não medicinais) para a lavagem 

da boca; preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico; preparações (não medicinais) para a lim-

peza e cuidado das dentaduras; preparações para polir 

dentaduras; sais de dentes; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; sprays e tiras para refrescar o hálito; 

tiras para branqueamento dos dentes; canetas para 

branqueamento dos dentes; preparações para bran-

queamento dos dentes; preparações de lavagem para 

branqueamento dos dentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194679

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194680

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194681

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194682

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[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/194683

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194684

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194685

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194686

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194687

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194688

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194689

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194690

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194691

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194692

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194693

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194694

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194695

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194696

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 1

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194697

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : SEGA SAMMY CREATION 

INC.

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogos de casino; máqui-

nas recreativas, automáticas e accionadas com moedas; 

slot machines  [aparelhos de entretenimento sem 

moedas e sem fichas]; aparelhos de entretenimento 

para uso em salões de jogos; jogos do tipo de salões de 

jogos electrónicos [accionados por moedas ou fichas]; 

máquinas de jogos; máquinas de jogos de pinball  

verticais japonesas; máquinas portáteis de jogos elec-

trónicos; brinquedos; bonecas; mah-jong; artigos de 

ginástica e de desporto; aparelhos de bilhar, tacos de 

bilhar, giz para tacos de bilhar, bolas de bilhar, mar-

cadores de bilhar, mesas de bilhar; jogos de dados, 

copos para dados, jogos de xadrez, jogos de damas, 

aparelhos de prestidigitação, brinquedos para animais 

domésticos, equipamento de pesca, bóias para pesca, 

redes para a recolha do peixe, linhas de pesca, canas 

de pesca, anzóis, molinetes para a pesca, engodos; 

aparelhos electrónicos para o fornecimento de bolas 

para máquinas de pinball ; slot machines  para 

salões de pachinko .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194701

[220]  Data de pedido : 2022/03/03
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[730]  Requerente : 

 MINDFULNESS ADMINISTRAÇÃO LIMITADA

  Endereço : 815 19

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194707

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; sabonetes cos-

méticos; algodão para uso cosmético e produtos e tra-

tamentos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194711

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194712

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 11

6D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194713

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : KUMON INSTITUTE OF EDU-

CATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de computador para gestão 

de aprendizagem; software de computador para gestão 

de academias de estudo; aplicações de software de 

computador, descarregáveis; programas de computa-

dor gravados; publicações electrónicas, descarregáveis; 

máquinas e aparelhos de telecomunicação; sons des-

carregáveis; músicas descarregáveis; imagens descarre-

gáveis; vídeos descarregáveis; informação textual, des-

carregáveis; conjuntos de dados, gravados; conjuntos 

de dados, descarregáveis; discos de vídeo, gravados; 

vídeos gravados; computadores portáteis, para fins 

educativos; computadores em forma de tablet, para 

fins educativos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.
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[210]  N.º : N/194714

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : KUMON INSTITUTE OF EDU-

CATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de dados de informação com-

putadorizada do utilizador; gestão de dados de histó-

rico de aprendizagem computadorizado; trabalhos de 

escritório, nomeadamente, arquivamento em parti-

cular documentos ou fitas magnéticas; compilação de 

informações em bases de dados computadorizadas; 

gestão de bases de dados computadorizadas; registo de 

comunicações e dados escritos; compilação e análise 

de dados e informações relativas à gestão empresa-

rial; consultoria de gestão e organização empresarial; 

assistência à gestão empresarial; fornecimento de 

informações empresariais; consultoria empresarial 

profissional; consultoria de orientação de gestão para 

franchisados; consultoria de orientação de gestão para 

licenciados; consultoria relativa a operações de fran-

chisados; publicidade; serviços de retalho ou serviços 

por grosso para livros; serviços a retalho ou serviços 

por grosso para publicações; serviços a retalho ou ser-

viços por grosso para publicações electrónicas descar-

regáveis; serviços a retalho ou serviços por grosso para 

brinquedos; serviços a retalho ou serviços por grosso 

para software de computador; serviços a retalho ou 

serviços por grosso para software de dispositivos por-

táteis; serviços a retalho ou serviços por grosso para 

gravações de música; serviços a retalho ou serviços 

por grosso para gravações de músicas descarregáveis; 

serviços a retalho ou serviços por grosso para papel; 

serviços a retalho ou serviços por grosso para material 

de papelaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/194715

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : KUMON INSTITUTE OF EDU-

CATION CO., LTD.

  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Consultoria e aconselhamento sobre 

métodos educativos; serviços educativos no domínio 

da gestão da aprendizagem; serviços educativos no 

domínio das ferramentas de aprendizagem; realização 

de seminários no domínio da gestão da aprendizagem; 

realização de seminários no domínio das ferramen-

tas de aprendizagem; formação no domínio da gestão 

empresarial; formação no domínio da gestão da apren-

dizagem; formação no domínio das ferramentas de 

aprendizagem; análise das tendências de aprendizagem 

individual; fornecimento de informação sobre educa-

ção para crianças, pais e famílias através da Internet; 

informação sobre educação; fornecimento de informa-

ção e dados educativos; consultoria relacionada com 

educação; cursos por correspondência; serviços edu-

cativos e de instrução relacionados com artes, artesa-

nato, desporto ou conhecimentos gerais através da In-

ternet; serviços educativos e de instrução relacionados 

com artes, artesanato, desporto ou conhecimentos ge-

rais; formação, educação, ensino e instrução, incluin-

do por cursos por correspondência; fornecimento de 

publicações electrónicas em linha, não descarregáveis; 

fornecimento de publicações electrónicas; serviços de 

bibliotecas de referência de literatura e registos docu-

mentais; serviços em linha de bibliotecas de referência 

de literatura e registos documentais; aluguer de livros; 

aluguer de gravações sonoras; aluguer de gravações 

de vídeo; arranjo, condução e organização de seminá-

rios; consultoria relacionada com o fornecimento de 

métodos de instrução utilizando materiais didácticos; 

consultoria relacionada com métodos educativos uti-

lizando materiais didácticos; consultoria relacionada 

com métodos de aprendizagem de materiais didácticos 

através da Internet.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/194716

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : KUMON INSTITUTE OF EDU-

CATION CO., LTD.
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  Endereço : 5-6-6 Nishinakajima, Yodogawa-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de software online não 

descarregável para gestão da aprendizagem; forneci-

mento de programas de computador em redes de dados 

por fornecedores de serviços de aplicação; software 

como serviço [SaaS]; fornecimento de programas de 

computador online para aprendizagem; fornecimento 

de programas de computador online para gestão de 

aprendizagem; fornecimento de programas de compu-

tador online para gestão das academias de estudo; for-

necimento de programas de computador online para 

gestão das academias de estudo para franchisados; 

plataformas como um serviço [PaaS]; programação de 

software de computador; programação de computado-

res; aluguer de computadores.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor azul tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/194769

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

尿

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194770

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 39

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194774

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194775

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194776

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194777

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194778

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194779

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.
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  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194780

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194781

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194782

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194783

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194784

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9057

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194785

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194786

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194787

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194788

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194789

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194790

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194791

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194792

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194793

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194794

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194795

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194796

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194797

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194798

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194799

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194800

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194801

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194802

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194803

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194804

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194805

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194806

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9061

[210]  N.º : N/194807

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194808

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 SU CHANG

  Endereço : 208 5 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194809

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194810

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194811

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194812

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194813

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194814

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194815

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194816

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited
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  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194817

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194818

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194819

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194820

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194821

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 1

-D393

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194822

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194823

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194824

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194825

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194826

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194827

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194828

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194829

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194830

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194831

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194832

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194833

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194834

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194835

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194836

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194837

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194838

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194839

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194840

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194841

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194842

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194843

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194844

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194845

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194846

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194847

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194848

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194849

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Marolina Outdoor Inc.

  Endereço : 2265 Clements Ferry Road, Suite 401, 

Charleston, South Carolina, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, camisas, 

coletes, chapelaria, t-shirts, calções, calções de banho 

estilo surfista, calças impermeáveis, casacos para a 

chuva, babetes de pesca, polainas de pesca, camisas 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), luvas 

[vestuário], bonés, calçado, nomeadamente, sapatilhas 

[calçado], chinelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194850

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Marolina Outdoor Inc.

  Endereço : 2265 Clements Ferry Road, Suite 401, 

Charleston, South Carolina, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente, camisas, 

coletes, chapelaria, t-shirts, calções, calções de banho 

estilo surfista, calças impermeáveis, casacos para a 

chuva, babetes de pesca, polainas de pesca, camisas 

de manga comprida, camisolas sem alças (tops), luvas 

[vestuário], bonés, calçado, nomeadamente, sapatilhas 

[calçado], chinelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194851

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Marolina Outdoor Inc.

  Endereço : 2265 Clements Ferry Road, Suite 401, 

Charleston, South Carolina, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário feito de tecido com design 

de camuflagem, nomeadamente, botas de caça; casa-

cos de caça; calças de caça; camisas de caça; coletes 

de caça; sacos especialmente adaptados para botas de 

caça; coletes de caça; luvas de caça; e, babetes de caça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194852

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194853

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194854

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Uísque.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194855

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194856

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : VORTICE S.p.A.

  Endereço : Strada Cerca 2, Frazione Zoate, 20067 

Tribiano (Milano), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações de ventilação; 

aparelhos e instalações de aquecimento; aparelhos e 

instalações de refrigeração; aparelhos e instalações de 

ar condicionado; aparelhos e instalações de arejamen-

to (ventilação); aparelhos e instalações de circulação 

do ar; aparelhos e instalações para a desodorização 

do ar; aparelhos e instalações de purificação do ar; 

aparelhos e instalações de filtragem do ar; aparelhos e 

instalações para o tratamento do ar; aparelhos e insta-

lações de extração de ar/fumo/vapores; cortinas de ar; 

ventoinhas para sistemas de ventilação; ventiladores 

e sistemas de ventiladores com luz ou luzes; permuta-

dores de calor, sem serem peças de máquinas; bombas 

de calor; recuperadores de calor; ventiladores (peças 

de instalações de ar condicionado); ventiladores (pe-

ças de instalações de ventilação); desumidificadores; 

humidificadores; lâmpadas infravermelhas (não para 

uso médico); lâmpadas de infravermelhos (infrared 

illuminators); termoventiladores; aquecedores por 

convecção; secadores de mãos, equipamento para a 

secagem de mãos; secadores elétricos de mãos de ar 

quente; aparelhos para secar as mãos com sensor de 

aproximação; secadores de cabelo; secadores de cabelo 

elétricos; secadores de cabelo manuais; secadores de 

ar quente para secar o cabelo; aparelhos de secagem 

por infravermelhos para o cabelo; aparelhos de desin-

feção.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/23  Itália

N.º 302021000159320

[210]  N.º : N/194861

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD.

  Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; colónias; pre-

parados e substâncias para os cuidados da pele; loções 

para a pele; loções hidratantes para a pele; adstrin-

gentes da pele não medicinais para fins cosméticos; 

emulsões para o rosto concentrado; loções para após 

barbear; amaciadores para a pele; creme para limpeza 

da pele; cremes hidratantes para a pele; bases para o 

rosto; bases de maquilhagem (cosméticos); corretores 

(cosméticos); água de toilette; máscaras de beleza; 

cremes protector solar para a pele; preparados e subs-

tâncias para cuidados do corpo; sabões de toilette; 

sabonetes para o banho; produtos para limpeza do 

corpo; hidratante corporal; géis para o corpo; gel de 

banho; esfoliantes de creme para o corpo; preparados 

e substâncias para tratamento do cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos para lavagem de cabelo; lacas 

para o cabelo; espuma para o cabelo; gel para o cabelo; 

tintas para cabelos; preparados e substâncias para o 

cuidado das unhas; bases para aplicar nas unhas antes 

do verniz; vernizes para as unhas; produtos para remo-

ver o verniz das unhas; fixadores para aplicar depois 

do verniz nas unhas; endurecedores de unhas; carmim 

para o rosto; batons; rímel; sombras para os olhos; 

delineador para os olhos; pasta de dentes; dentífricos; 

branqueador de dentes cosméticos; lápis para fins de 

clareamento de dentes; manchas de clareamento de 

dentes sem ser para fins médicos; detergentes para la-

var louça; preparações de fragrâncias para perfumar; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; deter-

gentes para lavandaria; preparações de limpeza para 

fins domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194862

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD.

  Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; colónias; pre-

parados e substâncias para os cuidados da pele; loções 

para a pele; loções hidratantes para a pele; adstrin-

gentes da pele não medicinais para fins cosméticos; 

emulsões para o rosto concentrado; loções para após 

barbear; amaciadores para a pele; creme para limpe-

za da pele; cremes hidratantes para a pele; bases de 

maquilhagem sob a forma de pós; corretores; água de 

toilette; máscaras de beleza; cremes protector solar 

para a pele; preparados e substâncias para cuidados do 

corpo; sabões de toilette; sabonetes para o banho; pro-

dutos para limpeza do corpo; hidratante corporal; géis 

para o corpo; gel de banho; esfoliantes de creme para 

o corpo; preparados e substâncias para tratamento do 

cabelo; champôs para o cabelo; produtos para lavagem 

de cabelo; lacas para o cabelo; espuma para o cabelo; 

gel para o cabelo; tintas para cabelos; preparados e 

substâncias para o cuidado das unhas; bases para apli-

car nas unhas antes do verniz; vernizes para as unhas; 

produtos para remover o verniz das unhas; fixadores 

para aplicar depois do verniz nas unhas; endurecedo-

res de unhas; carmim para o rosto; batons; rímel; som-

bras para os olhos; delineador para os olhos; pasta de 

dentes; dentífricos; branqueador de dentes cosméticos; 

lápis para fins de clareamento de dentes; manchas de 

clareamento de dentes sem ser para fins médicos; de-

tergentes para lavar louça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194863

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD.

  Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; colónias; pre-

parados e substâncias para os cuidados da pele; loções 

para a pele; loções hidratantes para a pele; adstrin-

gentes da pele não medicinais para fins cosméticos; 

emulsões para o rosto concentrado; loções para após 

barbear; amaciadores para a pele; creme para limpeza 

da pele; cremes hidratantes para a pele; bases para o 

rosto; bases de maquilhagem (cosméticos); corretores 

(cosméticos); água de toilette; máscaras de beleza; 

cremes protector solar para a pele; preparados e subs-

tâncias para cuidados do corpo; sabões de toilette; 

sabonetes para o banho; produtos para limpeza do 

corpo; hidratante corporal; géis para o corpo; gel de 
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banho; esfoliantes de creme para o corpo; preparados 

e substâncias para tratamento do cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos para lavagem de cabelo; lacas 

para o cabelo; espuma para o cabelo; gel para o cabelo; 

tintas para cabelos; preparados e substâncias para o 

cuidado das unhas; bases para aplicar nas unhas antes 

do verniz; vernizes para as unhas; produtos para remo-

ver o verniz das unhas; fixadores para aplicar depois 

do verniz nas unhas; endurecedores de unhas; carmim 

para o rosto; batons; rímel; sombras para os olhos; 

delineador para os olhos; pasta de dentes; dentífricos; 

branqueador de dentes cosméticos; lápis para fins de 

clareamento de dentes; manchas de clareamento de 

dentes sem ser para fins médicos; detergentes para la-

var louça; preparações de fragrâncias para perfumar; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; deter-

gentes para lavandaria; preparações de limpeza para 

fins domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194864

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194865

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

  Endereço : 72 3

14-2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 料 料

料 料 料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194868

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Tech Fund SRL

  Endereço : 

1266 39

 Luis Bonavita 1266 Piso 39, Montevideo, Uruguay

  Nacionalidade :  Uruguaia

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194869

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento e de jogos a 

dinheiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194870

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, bar, restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194871

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento e de jogos a 

dinheiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194872

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, bar, restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194873

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento e de jogos a 

dinheiro.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194874

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, bar, restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194875

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento e de jogos a 

dinheiro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194876

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Twin River Management Group, 

Inc.

  Endereço : 100 Westminster Street, Providence, 

Rhode Island 02903, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotel, bar, restaurante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194877

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Bentley Motors Limited

  Endereço : Pyms Lane, Crewe CW1 3PL, United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Aparelhos de locomoção por terra (ex-

cluindo bicicletas), por caminho de ferro, por ar ou por 

água; veículos; veículos eléctricos; automóveis e peças 

para os mesmos; correntes para a neve para rodas de 

veículos; pneus para automóveis; pneus de borracha 

maciça para rodas de automóveis; pneumáticos; jantes 

de liga para automóveis; pára-lamas para automóveis; 

volantes de direcção para automóveis; cadeiras auto-

móveis de segurança para crianças; espelhos para au-

tomóveis; soleiras para automóveis; redes de bagageira 

para automóveis; buzinas para automóveis; alarmes e 

dispositivos anti-roubo para veículos; partes circunja-

centes de faróis; alertas de marcha-atrás para veículos; 

suportes para esquis para automóveis; peças de travões 

para automóveis; punhos de alavanca de mudanças 

para automóveis; grelhas de ventilação para automó-

veis; painéis de madeira para automóveis; tampas para 

aberturas de altifalantes em veículos; tanques de com-

bustível para veículos; tampas para tanques de com-

bustível de veículos; isqueiros para veículos; dispositi-

vos de fecho para tanques de combustível; dispositivos 

de fecho centralizado; espelhos para veículos, espelhos 

retrovisores; encostos para a cabeça para veículos; 

cintos de segurança; limpa-pára-brisas, lava-vidros, 

escovas e palhetas; acessórios, peças e guarnições para 

todos os produtos acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194894

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Four Seasons Hotels (Netherlan-

ds) B.V.

  Endereço : Kingsfordweg 151, 1043 GR Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de spa; serviços de salões 

de beleza; fornecimento de instalações e serviços de 

sauna; serviços de emagrecimento e modelação de si-

lhueta; aconselhamento e consulta de beleza; serviços 

de aromaterapia; serviços de cuidado a animais de 
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estimação; serviços de lares de convalescença; serviços 

de arranjos florais; serviços de spa de saúde; serviços 

de massagem; jardinagem paisagística; design paisa-

gístico; incluindo todos os serviços acima referidos 

prestados electronicamente ou on-line a partir de uma 

base de dados informática ou através da Internet.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194895

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : LABORATOIRES M&L

  Endereço : Zone Industriel le Saint-maurice, 

04100 Manosque France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Bálsamos para depois de barbear; 

cremes para depois de barbear; cremes para depois 

da exposição solar; loções para depois da exposição 

ao sol; geles retardadores do envelhecimento; loção 

retardadora do envelhecimento; fragrâncias para per-

fumar; cremes antienvelhecimento; hidratantes antien-

velhecimento; sérum contra o envelhecimento; cremes 

antirrugas; antitranspirantes para uso pessoal; loções 

de aromaterapia; óleos de aromaterapia [para uso cos-

mético]; óleos aromáticos essenciais; bálsamos, sem 

ser para fins medicinais; sabonetes; preparações para 

banho e duche; produtos efervescentes para o banho; 

geles de duche e banho; cremes de banho não medici-

nais; banhos de espuma; óleos de banho para uso cos-

mético; sais para o banho, sem ser para uso medicinal; 

preparações para os cuidados da barba; cosméticos 

para cuidados de beleza; cremes para o corpo; cosmé-

ticos sob a forma de cremes; cosméticos sob a forma 

de geles; loções de beleza; máscaras de beleza; más-

caras para os cuidados da pele das mãos; produtos de 

beleza para os cabelos; soros de beleza; sabão de bele-

za; bálsamos (cremes) anti-imperfeições; misturas de 

óleos essenciais; rouges cosméticos; pincéis para blush; 

unguentos para o rosto e para o corpo; cremes cosmé-

ticos para rosto e corpo; geles para o corpo e o rosto 

[cosméticos]; espumas de limpeza do corpo; emulsões 

corporais; loções corporais; óleos de massagem para 

o corpo; hidratantes corporais; leites corporais; óle-

os para o corpo [cosméticos]; esfoliantes cosméticos 

para o corpo; champôs para o corpo; espuma para 

banho; sabonetes para lavar o corpo; sabonetes para 

limpeza doméstica; giz para maquilhagem; máscaras 

de limpeza facial; discos de limpeza impregnados com 

cosméticos; preparações de limpeza para uso pesso-

al; leites de toilette; preparações de colagénio para 

fins cosméticos; água de colónia; cosméticos com cor; 

loções para pintar os cabelos; estojos contendo ma-

quilhagem compacta; champôs e amaciadores; cremes 

e loções cosméticas; cremes para os cuidados da pele 

[cosméticos]; tintas para cosmética; cosméticos para o 

uso nos cabelos; toalhetes impregnados com cosméti-

cos; estojos de cosmética; preparações cosméticas para 

o cuidado das unhas; óleos para uso cosmético; prepa-

rações cosméticas adelgaçantes; preparações cosmé-

ticas para o cuidado da pele; preparações cosméticas 

para tratamentos corporais; preparações cosméticas 

para o cabelo e para o couro cabeludo; preparações 

cosméticas para banhos e duches; sabonetes cosmé-

ticos; preparações de proteção solar; preparações de 

proteção solar; bases em creme; desodorizantes para 

uso pessoal; dentífricos; preparações depilatórias; 

champôs secos; perfume; águas de toilette; essências 

para os cuidados da pele; óleos essenciais; esfoliantes; 

produtos para os cuidados dos olhos, não medicinais; 

produtos de maquilhagem para os olhos; lápis para os 

olhos; sombras para os olhos; pestanas; cremes para o 

rosto e para o corpo; máscaras para o rosto e o corpo; 

sérum facial para uso cosmético; máscaras para os 

cuidados da pele dos pés; bases de maquilhagem; pre-

parações de fragrâncias; preparações para a coloração 

do cabelo; preparações para os cuidados dos cabelos; 

laca para o cabelo; creme para as mãos; agentes de 

limpeza para as mãos; incenso; cosméticos para os 

lábios; maquilhagem; produtos de maquilhagem para 

o rosto e o corpo; preparações para desmaquilhagem; 

hidratantes cosméticos; elixires para a lavagem da 

boca; cosméticos naturais; lápis para uso cosmético; 

produtos de pedicure; perfumes; produtos de perfuma-

ria; perfumaria, óleos essenciais; recargas para dispen-

sadores de produtos de limpeza pessoal; recargas para 

distribuidores de produtos para os cuidados do corpo 

e de beleza; recargas para distribuidores de sabonete 

para as mãos; recargas de dispensadores de champô; 

recargas para distribuidores de fixador para o cabelo; 

recargas de dispensadores de gel de duche; recargas 

para dispensadores de creme para a pele; preparações 

para perfumar interiores; pó de arroz; fragrâncias; 

champôs; conjuntos de higiene oral; preparações para 

barbear; produtos para os cuidados da pele; sabonetes 

para os cuidados do corpo; sabões para uso pessoal; 

sabões para uso doméstico; pó de talco para a toilette; 
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lenços impregnados de loções cosméticas; produtos de 

toilette; pasta de dentes; cera para depilar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/14  União Euro-

peia N.º 018558055

[210]  N.º : N/194898

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52-52A B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194899

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 52-52A B C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194900

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194901

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI SILK GROUP CO., LTD

  Endereço : 1500

 No.1500, Shijidadao, Pudong New Area, Shanghai, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupas impermeáveis; cal-

çado; chapelaria; meias; luvas (vestuário); gravatas; 

cachecóis; cintos; vestuário para crianças; vestuário 

acabado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194902

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194903

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194904

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194905

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194906

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194907

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194908

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : 

 HO CHOI CHAN

  Endereço : 258 18

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194909

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9079

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194910

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194911

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194912

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194913

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194914

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194915

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194916

[220]  Data de pedido : 2022/03/07

[730]  Requerente : Nagoshi Studio Inc.

  Endereço : 6-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku Dis-

trict, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194923

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : C.F.E.B. SISLEY

  Endereço : 3 avenue de Friedland - 75008 Pairs 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; sabão; champôs; amacia-

dores para os cabelos; preparações para os cuidados 

dos cabelos, sem ser para uso médico; produtos e tra-

tamentos para o cabelo; preparações para a coloração 

e descloração dos cabelos; loções capilares; óleo para 

amaciar o cabelo; espumas para os cabelos; cremes 

para o cabelo; loções capilares; geles para o cabelo; 

máscaras para os cabelos; séruns para o cabelo; ceras 

para os cabelos; lacas para o cabelo; bálsamos para os 

cabelos; fixadores de cabelo; tónicos capilares; produ-

tos capilares com queratina.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/17  França

N.º 214827340

[210]  N.º : N/194924

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

13 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194925

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

13 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194926

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

13 A
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194927

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-69

13 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

43

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194928

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194929

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194930

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194931

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

ATM

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194932

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194933

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 WeBank Co., Ltd

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Block A, Qianwanyilu, Qianhai Shengang 

Cooperative District, Shenzhen, Guangdong Province, 

P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194935

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 GESTÃO DE HOTEL CASA LIMITADA em inglês 

CASA HOTEL MANAGEMENT LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194937

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : ATOMY CO., LTD.

  Endereço : 2148-21, Baekjemunhwa-ro, Gongju-

-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194939

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : DSM IP Assets B.V.

  Endereço : Het Overloon 1, 6411 TE, Heerlen, 

The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos para consumo 

humano; suplementos nutricionais para consumo hu-

mano; suplementos probióticos para consumo humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194940

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

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

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

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuida-

dos de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; 

soros de beleza; estojos de cosmética; preparações 

cosméticas para o rosto; preparações cosméticas para 

o cuidado da pele; preparações de aloe vera para fins 

cosméticos; preparações para maquilhagem; cremes 

para branquear a pele; máscaras de beleza; loções 

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

corporais; cremes para o cuidado do cabelo; produtos 

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

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

de toilette; cremes cosméticos; batons para os lábios; 

hidratantes; correctores faciais; glosses para os lábios; 

lenços impregnados de loções cosméticas; cosméticos 

não medicinais para acnes; adstringentes para uso 

em cosmética; loções para uso cosmético; aerossóis 

para refrescar o hálito; tiras para refrescar o hálito; 

refrescantes para o hálito e higiene pessoal; cremes 

desmaquilhantes; preparações para desmaquilhagem; 

leites de limpeza facial; desodorizantes corporais 

[perfumaria]; preparações para fixar o cabelo; tónicos 

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

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

remoção de manchas [cosméticos]; loções para bebés 

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

para depois da exposição ao sol; preparações de prote-

ção solar; preparações antitranspirantes para higiene 

pessoal; cremes de barbear; cotonetes algodoados para 

uso cosmético; preparações para a coloração do cabe-

lo; preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

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

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

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

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

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

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

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

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 

preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

lavar; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9085

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194942

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, 

Hiroshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de máquinas, aparelhos, 

instrumentos (incluindo suas peças) ou sistemas com-

postos dos referidos máquinas, aparelhos, instrumen-

tos; concepção de software de computador, programa-

ção de computadores, ou manutenção de software de 

computador; manutenção de software de aplicação; 

monitorização de programas de computador por aces-

so remoto; actualização de software de computador 

através de computadores e redes de comunicações; 

consultoria em tecnologia relacionada com computa-

dores, automóveis e máquinas industriais; aluguer de 

computadores; fornecimento de programas de compu-

tador através de redes de dados; hospedagem de web-

sites.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/18  Japão

N.º 2022-004472

[210]  N.º : N/194944

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, 

Hiroshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de máquinas, aparelhos, 

instrumentos (incluindo suas peças) ou sistemas com-

postos dos referidos máquinas, aparelhos, instrumen-

tos; concepção de software de computador, programa-

ção de computadores, ou manutenção de software de 

computador; manutenção de software de aplicação; 

monitorização de programas de computador por aces-

so remoto; actualização de software de computador 

através de computadores e redes de comunicações; 

consultoria em tecnologia relacionada com computa-

dores, automóveis e máquinas industriais; aluguer de 

computadores; fornecimento de programas de compu-

tador através de redes de dados; hospedagem de web-

sites.

[540]  Marca : 

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

ta, branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/01/18  Japão

N.º 2022-004473

[210]  N.º : N/194945

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 Biem L. Fdlkk Trading Company Limited

  Endereço : 18 3

14

 Room14, 3rd Floor, Trans Asia Ctr, 18 Kin Hong St., 

Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

L ED

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194946

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 Biem L. Fdlkk Trading Company Limited

  Endereço : 18 3

14

 Room14, 3rd Floor, Trans Asia Ctr, 18 Kin Hong St., 

Kwai Chung, NT, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

L ED

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194947

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 SF (IP) LIMITED

  Endereço : 137 -139 12

 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194948

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 SF (IP) LIMITED

  Endereço : 137 -139 12

 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194949

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 SF (IP) LIMITED

  Endereço : 137 -139 12

 12/F, San Toi Building, 137-139 Connaught Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194950

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194951

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 5

7 701-14

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P ro duto s : 

3D 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194952

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 MINISO HONG KONG LIMITED

  Endereço : 8

11 32

 Room 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong 

Street, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : U

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194953

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 MINISO HONG KONG LIMITED

  Endereço : 8

11 32

 Room 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong 

Street, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194954

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 MINISO HONG KONG LIMITED

  Endereço : 8

11 32

 Room 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong 

Street, San Po Kong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194955

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : 

 MINISO HONG KONG LIMITED

  Endereço : 8

11 32

 Room 32, 11/F, Lee Ka Industrial Building, 8 Ng Fong 

Street, San Po Kong, 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/194956

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : PTE Games Holdings Limited

  Endereço : Intershore Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194957

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : PTE Games Holdings Limited

  Endereço : Intershore Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194958

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : PTE Games Holdings Limited

  Endereço : Intershore Chambers, Road Town, 

Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194964

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 328 7 7

J1948

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194965

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 328 7 7

J1948

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194966

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 328 7 7

J1948

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194967

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 328 7 7

J1948

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194968

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza ( beauty parlour ); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e sun decks ; serviços de boa forma física 

( body fitness ); serviços de eliminação de gordura; 

serviços de redução de peso; serviços de tratamento 

de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de 

maquilhagem, serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou huma-

nos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvi-

cultura, todos incluídos na classe 44.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194969

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194970

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194971

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e 

serviços de assesoria relativos a todos os serviços men-

cionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194972

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens, transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 
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de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194973

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-
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gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194974

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194975

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, localiza-

dos dentro de arcadas comerciais e sozinhos, expondo 

uma variedade de produtos, nomeadamente, artigos 

de venda generalizados, lembranças, novidades, arti-

gos para ofertas, vestuário, acessórios de vestuário, 

joalharia, brinquedos, produtos de desporto, artigos 

de papelaria, livros, filmes, fragrâncias, artigos de cui-

dado pessoal, cosméticos, roupa de casa (house ware), 

arte, comidas, bebidas, charutos, cigarros, e acessórios 

para fumadores; tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194976

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Aluguer de cacífos, arrendamento e 

gestão de centros comerciais, compra e venda imobi-

liárias em representação de outrem, administração, 

valorização e avaliação, aluguer e agência imobiliária, 

gestão de condomínio, locação imobiliária, bens re-

ais de propriedade compartilhada, estabelecimentos 

comerciais, centros comerciais, e bens reais; licencia-

mento de propriedades; locação de propriedades; valo-

rização imobiliária; consultoria imobiliária; avaliação 

imobiliária; fornecimento de informação, consultoria e 
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serviços de assesoria relativos a todos os serviços men-

cionados acima; tudo incluído na classe 36.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194977

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem e 

armazenamento de mercadorias; organização de via-

gens, transportes e entreposto, nomeadamente: orga-

nização de viagens e transportes; agências de turismo 

e de viagens; organização, planeamento e venda de 

viagens turísticas; recepção e assistência a turistas; or-

ganização ou operação de cruzeiros; acompanhamento 

de viajantes; visitas turísticas; reservas para transpor-

tes e viagens; serviços de guia turística; serviços de 

emissão de bilhetes (para transportes e viagens); ser-

viços de aconselhamento e consultoria relativa a via-

gens e transportes; serviços de informações relativas a 

viagens ou ao transporte de pessoas ou mercadorias e 

produtos, incluindo por intermediários e agências de 

turismo; serviços de excursões, informações relativas 

a tarifas, horários e meios de transporte; embalagem, 

armazenagem, empacotamento, inspecção e entrega 

de mercadorias, produtos, veículos ou dados e docu-

mentos, incluindo a sua conservação e guarda; serviços 

prestados no transporte de pessoas, ou mercadorias e 

produtos, incluindo móveis, de um lugar para outro e 

serviços necessariamente ligados a tal tipo de trans-

porte; corretagem de transportes; serviços de armaze-

nagem e transporte de bagagem de viajantes; serviços 

de empresas que exploram estações, pontes, ferrovias, 

terminais marítimos ou aéreos; serviços relacionados a 

reboques marítimos, descarga, funcionamento dos por-

tos e de cais, estivagem e salvamento de embarcações 

naufragadas e da sua carga; serviços relacionados ao 

funcionamento de aeroportos ou heliportos; serviços 

relacionados com a locação de veículos de transporte, 

aluguer de veículos; locação de aeronaves; aluguer de 

armazéns, contentores de armazenagem, e garagem ou 

lugar de garagem; reboque, abrigo e estacionamento 

de veículos terrestres, aéreos e marítimos; serviços 

de parqueamento de automóveis; aluguer de barcos 

e veículos; serviços de motorista; armazém; serviços 

de remoção; serviços de despachante, afretamento; 

fornecimento e distribuição de água, electricidade e 

energia; e tudo o supra citado também fornecido on-

-line  a partir de uma base de dados de computador 

da Internet ; e compilação de anúncios para usar 

como página da web  na Internet ; fornecimento 

de serviços de informação, consultadoria e assessoria 

relacionados com todos os serviços acima referidos; 

tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194978

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 
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ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194979

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de terapia física; serviços de 

salão de beleza; tratamentos de cuidados de pele e de 

beleza; serviços de massagem; banhos públicos com 

fins higiénicos; serviços de cabeleireiro, serviços de sa-

lões de beleza ( beauty parlour ); selecção de cosmé-

ticos por conta de indivíduos; providenciar serviços de 

informação, e assessoria e consultadoria relacionados 

com o uso de cuidados de pele, tratamentos de beleza, 

produtos cosméticos, serviços farmacêuticos e medici-

nais através da Internet, por dispositivos de telecomu-

nicações ou de outros meios electrónicos; providenciar 

instalações de sauna; providenciar instalações de 

solários e sun decks ; serviços de boa forma física 

( body fitness ); serviços de eliminação de gordura; 

serviços de redução de peso; serviços de tratamento 

de cabelos; serviços de cuidados de saúde; serviços de 

maquilhagem, serviços médicos; serviços veterinários; 

serviços de higiene e de beleza para animais ou huma-

nos; serviços de agricultura, de horticultura e de silvi-

cultura, todos incluídos na classe 44.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194981

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Headsets de realidade virtual para 

jogos de vídeo em conexão com computadores, con-

solas de jogos, consolas portáteis de jogos de vídeo, 

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis, 

telefones celulares a fim de permitir experiências de 

realidade virtual; consolas de jogos multimédia elec-

trónicas e interactivas; aparelho de controlo remoto 

de jogos de vídeo interactivos; periféricos portáteis de 

uso pessoal especialmente adaptados para computado-

res, consolas de jogos, consolas portáteis de jogos de 

vídeo, computadores em forma de tablet, dispositivos 

móveis, telefones celulares; comandos de jogos para 

computadores; headsets audiovisuais para jogos de 

vídeo; unidades portáteis para jogos electrónicos, de 
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computador, interactivos e de vídeo; dispositivos de 

jogos, dispositivos de jogos móveis, nomeadamente, 

máquinas de jogos com ou sem saída de vídeo para 

jogar jogos de computador e jogos de vídeo; consolas 

de jogos de computador para uso com ecrã de visu-

alização ou monitor externo; aparelhos para jogos 

electrónicos sem ser os concebidos para utilizar com 

um ecrã de visualização ou monitor externo; aparelhos 

para jogos electrónicos concebidos para utilizar com 

um ecrã de visualização ou monitor externo; bolsas 

especialmente adaptadas para jogos de vídeo portáteis 

e consolas de jogos de vídeo; joysticks para jogos de 

computador e de vídeo; consolas de jogos de computa-

dor para jogos recreativos; películas de plástico [skins] 

ajustadas para cobrir e proteger aparelhos para jogos 

electrónicos, nomeadamente consolas de jogos de ví-

deo e consolas de jogos de vídeo portáteis; comandos 

de jogos sob a forma de teclados para jogos de com-

putador; jogos concebidos para serem utilizados com 

receptores de televisão; headsets de jogos concebidos 

para serem utilizados em jogos de vídeo; unidades de 

joysticks portáteis para jogos de vídeo; consolas de jo-

gos portáteis; jogos electrónicos portáteis concebidos 

para serem utilizados somente com um recetor de te-

levisão; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

unidades portáteis para jogos electrónicos concebidos 

para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor 

externo; máquinas de jogos para uso doméstico; má-

quinas de jogos com LCD; controladores electrónicos 

operados por jogador para máquinas de jogos de vídeo 

electrónicos; estojos de proteção especialmente conce-

bidos para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos 

de vídeo; máquinas de jogos de vídeo independentes; 

suportes de aparelhos para jogos electrónicos, nome-

adamente, consolas de jogos de vídeo e consolas de 

jogos de vídeo portáteis; unidades de mesa para jogos 

electrónicos sem serem em conjunto com uma televi-

são ou computador; comandos interactivos de jogos 

de vídeo para jogos electrónicos; comandos para con-

solas de jogos; máquinas de jogos de vídeo de arcada; 

consolas de jogos de vídeo; jogos e artigos de brincar; 

artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras 

classes; decorações para árvores de Natal; aparelhos 

para a musculação; aparelhos para exercícios físicos de 

musculação; equipamentos para exercícios físicos de 

treino; equipamentos para jogos e desportos; máqui-

nas para exercício físico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194983

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de processamento de tran-

sacções financeiras, nomeadamente, fornecimento 

de transacções electrónicas e opções de pagamento 

seguras; processamento electrónico de dados de pa-

gamento de contas para usuários da internet e redes 

de comunicação; serviços de processamento de tran-

sacções de pagamento; transferência electrónica de 

fundos; serviços de processamento de transacções de 

cartões de crédito electrónicos, cartões de débito e 

cartões pré-pagos de oferta; fornecimento de serviços 

electrónicos de pagamento móvel para terceiros; servi-

ços financeiros; processamento de pagamentos; servi-

ços de transação financeira; facilitação e organização 

de arrecadação de fundos e a distribuição de doações 

para arrecadação de fundos; serviços de beneficência, 

nomeadamente, coordenação da obtenção e distribui-

ção de donativos em dinheiro de particulares e empre-

sas a terceiros; fornecimento de serviços de pagamento 

de contas por meio de aplicações electrónicas para 

telefones celulares; serviços financeiros, nomeadamen-

te, fornecimento de uma moeda virtual para uso por 

membros de uma comunidade on-line em conexão com 

jogos de vídeo, conteúdo de transmissões de fluxo con-

tínuo ao vivo e conteúdo de vídeo a pedido [video-on-

-demand] através da internet e redes de comunicação; 

intercâmbios financeiros; serviços de pagamento mó-

vel eletrónico para terceiros; câmbio de moeda virtual; 

transferência electrónica de moeda virtual; operações 

financeiras, nomeadamente, gestão financeira, plane-

amento financeiro, previsão financeira, gestão de car-

teira financeira e análise e consultadoria financeira; 

informação financeira prestada por meios eletrónicos; 

corretagem; serviços de revendedor; serviços de tran-

sacções cambiais; serviços de moedas digitais; serviços 
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de criptomoeda; serviços de moeda virtual; serviços 

de carteira e armazenamento de moeda digital; servi-

ços de carteira electrónica [e-wallet]; serviços electró-

nicos de carteira; serviços financeiros relativos a car-

teiras electrónicas; serviços de pagamento de contas 

fornecidos por meio de carteira electrónica; serviços 

bancários electrónicos por meio de uma rede global 

de computadores; mercado de transacção de divisas; 

serviços electrónicos de pagamento envolvendo pro-

cessamento electrónico e subsequente transmissão de 

dados de pagamento de contas; serviços de negociação 

de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], 

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários; moedas digitais, moedas virtuais, 

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos 

[blockchain], activos digitalizados, token digitalizados, 

cripto token e serviços de processamento de tokens 

utilitários para terceiros; facilitação de transferências 

de equivalentes electrónicos de dinheiro; serviços de 

reportagem de notícias no domínio das notícias finan-

ceiras; serviços financeiros, nomeadamente, forneci-

mento de serviços de moeda virtual para utilização 

por membros de uma comunidade online através de 

uma rede informática mundial; emissão de tokens 

de valor; gestão de moedas digitais, moedas virtuais, 

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos 

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais, 

cripto tokens e tokens utilitários; serviços financei-

ros, nomeadamente, fornecimento de troca financeira 

para o comércio de moedas digitais, moedas virtuais, 

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos 

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais, 

crypto tokens e tokens utilitários; serviços de comér-

cio de criptomoedas; serviços de troca de criptomoe-

das; processamento de pagamentos de criptomoedas; 

serviços de pagamento electrónico; processamento 

de pagamentos electrónicos por meio de serviços de 

carteira electrónica; serviços de gestão de moeda; ser-

viços de transferência de moeda; serviços financeiros, 

nomeadamente, fornecimento de transferência electró-

nica de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoe-

das, activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], 

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários; consultadoria financeira no domínio 

das moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], 

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens 

e tokens utilitários; fornecimento de processamento 

electrónico e rastreamento de transferências electróni-

cas de fundos; serviços de câmbio de moeda; serviços 

de gestão de investimentos; Serviços de custódia para 

instituições e fundos financeiros; listagem e negocia-

ção de swaps e derivados em moedas digitais, moedas 

virtuais, criptomoeda, activos digitais e de cadeias 

de blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens 

digitais, cripto tokens e tokens utilitários; câmbio mo-

netário; compensação e reconciliação de transacções 

financeiras; serviços de informações financeiras; ser-

viços de comércio financeiro electrónico; negociação 

financeira electrónica, nomeadamente, negociação na 

área de activos digitalizados; fornecimento de infor-

mações financeiras sob oferta em tempo real sobre 

moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, acti-

vos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos 

digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens 

utilitários; fornecimento de informações nas áreas de 

investimento e finanças através de redes informáticas e 

redes de comunicação globais; negociação electrónica 

de instrumentos financeiros; serviços de pagamento 

de comércio electrónico; processamento electrónico 

e transmissão de dados de pagamento de faturas para 

utilizadores de redes de Internet e de comunicações; 

serviços de processamento de transacções financei-

ras, nomeadamente, fornecimento de transacções 

comerciais e opções de pagamento seguras; serviços 

de transacções financeiras, nomeadamente, forneci-

mento de moeda virtual para utilização por membros 

de uma comunidade on-line através da Internet e de 

redes de comunicações; serviços comerciais, nomea-

damente, serviços de processamento de transacções 

de pagamento; serviços de processamento de paga-

mentos, nomeadamente, fornecimento de serviços de 

processamento de transacções de moeda virtual para 

terceiros; serviços de cartão-presente pré-pago, nome-

adamente, emissão de certificados de cartão-presente 

que podem ser descontados na compra de produtos ou 

serviços, aluguer de cacífos, arrendamento e gestão de 

centros comerciais, compra e venda imobiliárias em 

representação de outrem, administração, valorização 

e avaliação, aluguer e agência imobiliária, gestão de 

condomínio, locação imobiliária, bens reais de pro-

priedade compartilhada, estabelecimentos comerciais, 

centros comerciais, e bens reais; licenciamento de pro-

priedades; locação de propriedades; valorização imo-

biliária; consultoria imobiliária; avaliação imobiliária; 

fornecimento de informação, consultoria e serviços 

de assesoria relativos a todos os serviços mencionados 

acima; tudo incluído na classe 36.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194984

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços de teleco-

municações, nomeadamente, transmissão electrónica 

de média electrónica, dados, mensagens, gráficos, ima-

gens, fotos, vídeos, conteúdos audiovisuais e ficheiros; 

serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços 

de transmissão e recepção de dados através de redes 

de telecomunicações; serviços de telecomunicações e 

de rede de comunicação de parte a parte [peer-to-peer], 

nomeadamente transmissão electrónica de imagens, 

conteúdo audiovisual e de vídeo, fotografias, vídeos, 

dados, texto, mensagens, anúncios, comunicações e in-

formações de publicidade nos meios de comunicação; 

serviços de partilha de fotos, vídeos e dados, nomea-

damente, transmissão electrónica de arquivos de fotos 

digitais, vídeos e conteúdo audiovisual entre utilizado-

res da internet; serviços de telecomunicações, nomea-

damente de partilha electrónica de voz, dados, áudio, 

vídeo, texto e gráficos acessíveis através da internet e 

outras redes de comunicações; fornecimento de acesso 

a bases de dados informáticas, electrónicas e on-line; 

fornecimento de acesso a bases de dados informáticas 

nos domínios das redes sociais, de apresentação social 

e de encontros; fornecimento de fóruns on-line para 

comunicação sobre tópicos de interesse geral; forneci-

mento de salas de chat on-line, serviços de mensagens 

instantâneas e painéis de informação electrónicos; ser-

viços de sala de conversação para actividades de rede 

social; fornecimento de hiperligações de comunicações 

on-line que transferem usuários de dispositivos móveis 

e da internet para outras páginas da web; facilitação 

do acesso a sites de terceiros ou a outro conteúdo elec-

trónico de terceiros por meio de um login universal; 

serviços de difusão de áudio, texto e vídeo na internet 

ou outra rede de comunicações; serviços de comunica-

ções de voz sobre protocolo internet [VoIP]; serviços 

de comunicação telefónica; serviços de comunicação 

por telefones celulares; serviços de videoconferência; 

fornecimento de instalações e equipamento para vi-

deoconferência; serviços de tele-conferência de áudio 

e vídeo; transmissão por fluxo contínuo e transmissão 

por fluxo contínuo ao vivo de conteúdo de vídeo, au-

diovisual e audiovisual interactivo pela internet; for-

necimento de um fórum de comunidade on-line para 

que os usuários partilhem e transmitam informações, 

áudio, vídeo, notícias em tempo real, conteúdo de en-

tretenimento ou informações, para formar comunida-

des virtuais e participar em redes sociais; serviços de 

telecomunicações, nomeadamente transmissão elec-

trónica de conteúdos e dados de realidade virtual; ser-

viços informáticos, nomeadamente prestação de servi-

ços de apoio técnico relacionados com a utilização de 

equipamento de comunicação; serviços de mensagens 

através da web; serviços de mensagens instantâneas; 

transmissão electrónica criptografada e entrega de 

dados recuperados; fornecimento de acesso a redes de 

telecomunicações e internet; fornecimento de conec-

tividade com a internet; fornecimento de informações 

sobre telecomunicações; consultadoria na área dos 

serviços de telecomunicações, nomeadamente trans-

missão de voz, dados e documentos através de redes de 

telecomunicações; serviços de provedor de serviços de 

internet; serviços de difusão pela web; serviços de tele-

comunicações, nomeadamente fornecimento de acesso 

à Internet através de redes de banda larga; transmissão 

por fluxo contínuo e transmissão por fluxo contínuo ao 

vivo de conteúdos de áudio, visual e audiovisual rela-

tivos a jogo por meio de uma rede informática global; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-

mento de acesso a bases de dados electrónicas e on-

-line interativas de conteúdos definidos pelo utilizador, 

conteúdos de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, e de 

material visuais e audiovisuais de interesse geral; ser-

viços de partilha de fotos e vídeo; serviços de difusão 

de áudio, texto e vídeo na internet e em outras redes 

de comunicações; troca electrónica de voz, dados, áu-

dio, vídeo, texto e gráficos através da internet e de re-

des de telecomunicações; serviços de partilha de fotos 

e dados de comunicação de parte para parte [peer-to-

-peer], nomeadamente, a transmissão electrónica de 

arquivos de fotos digitais, gráficos e conteúdo de áudio 

entre utilizadores da internet; serviços de partilha de 

fotografias e de vídeo, nomeadamente, transmissão 

electrónica de ficheiros de fotografias digitais, vídeos e 

conteúdos audiovisuais entre utilizadores da Internet; 
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fornecimento de um fórum, salas de conversação e 

painés de informação electrónicos para usuários re-

gistados para transmissão de mensagens e partilha de 

informações sobre saúde e condicionamento da forma 

física, actividades desportivas e redes sociais por meio 

de um website on-line e outras redes de comunicação 

electrónica e de computador; fornecimento de um 

website com informações relacionadas com despor-

tos, treino de fitness e desenvolvimento de aptidões 

atléticas; fornecimento de um fórum on-line para usu-

ários registados para partilha de informações sobre 

actividades pessoais, condicionamento da forma física 

e redes sociais; fornecimento de um fórum on-line 

para usuários registados para partilha de informações 

relacionadas à boa forma, actividades desportivas, 

metas de preparação física, treino e condicionamento 

da forma física, e redes sociais por meio de um website 

on-line e outras redes de comunicação electrónica e 

de computador; fornecimento de um fórum on-line, 

salas de conversação e painéis de informação electró-

nicos para usuários registados para transmissão de 

mensagens e partilha de informações sobre nutrição, 

actividades pessoais, saúde e boa forma, classificados 

e redes sociais; fornecimento de painéis de informação 

electrónicos para transmissão de mensagens entre uti-

lizadores no domínio do interesse geral; fornecimento 

de hiperligações de comunicações on-line que trans-

ferem usuários de dispositivos móveis e da internet 

para outras localizações on-line a nível local e global; 

fornecimento de fóruns em linha para comunicação, 

nomeadamente, transmissão sobre tópicos de interesse 

geral; fornecimento de serviços de suporte técnico re-

lacionados com a utilização de equipamento de comu-

nicação; transmissão por fluxo contínuo de material de 

áudio e vídeo relacionado com actividades desportivas 

na internet e em outras redes de comunicação elec-

trónicas e de computador; serviços de telecomunica-

ções; serviços de telecomunicações, nomeadamente, 

transmissão electrónica de dados, mensagens, gráficos, 

fotografias, imagens, áudio, vídeo, conteúdos audio-

visuais e informações; serviços de telecomunicações, 

nomeadamente, transmissão electrónica de conteúdos 

e dados de realidade virtual, mista e aumentada; tele-

-conferência; serviços de comunicações de voz sobre 

protocolo internet [VoIP].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194985

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de transporte; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; organização de 

viagens, transportes e entreposto, nomeadamente: 

organização de viagens e transportes; agências de 

turismo e de viagens; organização; planeamento e 

venda de viagens turísticas; recepção e assistência a 

turistas; organização ou operação de cruzeiros; acom-

panhamento de viajantes; visitas turísticas; reservas 

para transportes e viagens; serviços de guia turística; 

serviços de emissão de bilhetes (para transportes e 

viagens); serviços de aconselhamento e consultoria 

relativa a viagens e transportes; serviços de informa-

ções relativas a viagens ou ao transporte de pessoas ou 

mercadorias e produtos, incluindo por intermediários 

e agências de turismo; serviços de excursões, informa-

ções relativas a tarifas, horários e meios de transporte; 

embalagem, armazenagem, empacotamento, inspec-

ção e entrega de mercadorias, produtos, veículos ou 

dados e documentos, incluindo a sua conservação e 

guarda; serviços prestados no transporte de pessoas, 

ou mercadorias e produtos, incluindo móveis, de um 

lugar para outro e serviços necessariamente ligados 

a tal tipo de transporte; corretagem de transportes; 

serviços de armazenagem e transporte de bagagem 

de viajantes; serviços de empresas que exploram esta-

ções, pontes, ferrovias, terminais marítimos ou aéreos; 

serviços relacionados a reboques marítimos, descarga, 

funcionamento dos portos e de cais, estivagem e sal-

vamento de embarcações naufragadas e da sua carga; 

serviços relacionados ao funcionamento de aeroportos 

ou heliportos; serviços relacionados com a locação de 

veículos de transporte, aluguer de veículos; locação 

de aeronaves; aluguer de armazens, contentores de ar-

mazenagem, e garagem ou lugar de garagem; reboque, 

abrigo e estacionamento de veículos terrestres, aéreos 

e marítimos; serviços de parqueamento de automóveis; 

aluguer de barcos e veículos; serviços de motorista; 

depósito; serviços de remoção; serviços de despachan-

te, afretamento; fornecimento e distribuição de água, 

electricidade e energia; e tudo o supra citado também 

fornecido on-line  a partir de uma base de dados 
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de computador da internet ; e compilação de anún-

cios para usar como página da web  na internet ; 

fornecimento de serviços de informação, consultadoria 

e assessoria relacionados com todos os serviços acima 

referidos; tudo incluído na classe 39.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194986

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

publicação electrónica; publicação de materiais educa-

cionais, nomeadamente, publicação de livros, periódi-

cos, boletins informativos e publicações eletrónicas; 

publicação de diários on-line não descarregáveis, no-

meadamente, weblogs com conteúdo definido pelo uti-

lizador, blogues com publicidade, marketing e conteú-

do de negócios e blogues sobre realidade virtual e rea-

lidade aumentada; fornecimento de recursos de publi-

cações electrónicas on-line não descarregáveis para 

criadores de software; serviços de entretenimento e 

educacionais, nomeadamente, fornecimento de publi-

cações on-line não descarregáveis sobre tecnologia de 

realidade virtual através de um website; serviços de 

entretenimento e educacionais, nomeadamente, forne-

cimento de publicações on-line não descarregáveis so-

bre tecnologia de realidade aumentada através de um 

website; serviços de entretenimento, nomeadamente 

fornecimento de jogos interactivos e de multijogador e 

para um único jogador, jogados através da internet ou 

de redes de comunicação; serviços de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de jogos de vídeo on-li-

ne, jogos de computador, jogos electrónicos e jogos in-

terativos; fornecimento de um jogo de computador 

para uso em toda a rede por utilizadores de rede; for-

necimento de software de jogos on-line não descarre-

gáveis; serviços de jogos de realidade virtual forneci-

dos através da internet e outras redes de comunicação; 

serviços de jogos de realidade aumentada fornecidos 

através da internet e outras redes de comunicação; ser-

viços de entretenimento, nomeadamente, fornecimen-

to de jogos de realidade virtual, entretenimento interac-

tivo e conteúdo e experiências de realidade virtual; 

serviços de entretenimento, nomeadamente, forneci-

mento de jogos de realidade aumentada, entreteni-

mento interactivo e conteúdo e experiências de reali-

dade aumentada; serviços de entretenimento, nomea-

damente, fornecimento de jogos de realidade mista, 

entretenimento interativo e conteúdos e experiências 

de realidade mista; serviços de entretenimento, nome-

adamente, fornecimento de ambientes de realidade 

virtual on-line; serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de ambientes de realidade aumen-

tada on-line; produção de vídeo de realidade aumenta-

da para fins de entretenimento; produção de vídeo de 

realidade virtual para fins de entretenimento; serviços 

de produção e publicação de entretenimento multimé-

dia; serviços de entretenimento sob a forma de servi-

ços de produção e pós-produção de conteúdos de en-

tretenimento multimédia; serviços de entretenimento 

e educativos, nomeadamente fornecimento de filmes, 

programas de televisão, webcasts, audiovisuais e mul-

timédia não descarregáveis através da internet, bem 

como informações, críticas e recomendações relativas 

a filmes, programas de televisão, webcasts, audiovisu-

ais e obras multimédia; fornecimento de informações 

sobre jogos de computador e jogos de vídeo on-line 

pela internet e outras redes de comunicação; organiza-

ção e direcção de conferências educacionais; organiza-

ção de exposições, eventos e conferências nos domí-

nios da cultura, entretenimento, educação e redes so-

ciais para fins não comerciais e não comerciais; orga-

nização e direção de competições e eventos de entrete-

nimento para jogadores de jogos de vídeo, de compu-

tador, electrónicos ou multimédia interativos; serviços 

de entretenimento, nomeadamente organização e rea-

lização de competições para incentivar a utilização e o 

desenvolvimento de entretenimento interativo, reali-

dade virtual, realidade aumentada, produtos de elec-

trónica de consumo e software e hardware de entrete-

nimento para jogos de vídeo; organização de exposi-

ções no domínio do entretenimento interactivo, reali-

dade virtual, produtos de electrónica de consumo e in-

dústrias de entretenimento de jogos de vídeo para fins 

culturais ou educacionais; oferta e condução de con-

cursos destinados a reconhecer, recompensar e enco-

rajar indivíduos e grupos que actuam no auto-aperfei-

çoamento, auto-realização, caridade, filantropia, vo-

luntariado, serviço público e comunitário e actividades 
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humanitárias, e partilha de obras criativas; organiza-

ção de exposições, conferências e eventos na área do 

desenvolvimento de software para fins educativos; 

oferta e realização de concursos com fins educativos e 

de entretenimento para criadores de software; educa-

ção, nomeadamente organização e direcção de confe-

rências e seminários nos domínios da inteligência arti-

ficial e da internet das coisas; educação, nomeadamen-

te organização e direcção de conferências, cursos, se-

minários e formação on-line nos domínios da publici-

dade, marketing, redes sociais, internet e redes sociais, 

e distribuição de material didáctico relativos a estes; 

organização, promoção e direcção de exposições, fei-

ras comerciais e eventos com fins comerciais; formação 

na área de design, publicidade e tecnologias de comu-

nicação; formação no domínio do planeamento estra-

tégico de meios de comunicação relacionados com pu-

blicidade, marketing e negócios; fornecimento de in-

formações no domínio do entretenimento; fornecimen-

to de informações de entretenimento, incluindo texto, 

documentos electrónicos, bases de dados, gráficos, 

imagens fotográficas e informações audiovisuais, atra-

vés da Internet e de outras redes de comunicações; 

fornecimento de informações para fins educacionais e 

de entretenimento nas áreas de divertimento, vida se-

cundária e colegial e grupos de interesse social e co-

munitário; aluguer de quiosques de fotografia e video-

grafia para captura, upload, edição e partilha de fotos 

e vídeos; educação; formação; actividades desportivas 

e culturais; serviços de entretenimento, nomeadamen-

te, fornecimento de vídeos on-line com jogos a serem 

jogados por terceiros; serviços de jogos sob a forma de 

fornecer um site para que os consumidores transmitam 

jogos para outros; organização e direcção de conferên-

cias educacionais no domínio do desenvolvimento de 

software; seminários educacionais, aulas, séries de pa-

lestrantes, conferências e treinamento na área de 

software de código aberto e criadores de software; ser-

viços de entretenimento, nomeadamente, comédia, te-

atro, documentários, séries documentais, animação, 

mistério, reality shows e séries de televisão fornecidos 

através da internet; diários on-line, nomeadamente, 

blogues com comédia, drama, documentário, séries do-

cumentais, animação, mistério e conteúdos reais e de 

entretenimento; fornecimento de trechos de vídeo, ví-

deos, vlogues, imagens, ilustrações, artigos e resumos 

de artigos on-line não descarregáveis na área da comé-

dia, teatro, documentário, série documental, anima-

ção, mistério e entretenimento real; fornecimento de 

vídeos on-line não descarregáveis na área da comédia, 

teatro, documentário, séries documentais, animação, 

mistério e entretenimento real; educação, nomeada-

mente, fornecimento de publicações em linha no do-

mínio dos conteúdos das redes sociais; fornecimento 

de informações relacionadas com conteúdo de redes 

sociais; publicação electrónica on-line sobre conteúdo 

de redes sociais; publicação de materiais educativos, 

nomeadamente publicação de artigos, manuais, jornais 

e blogues nos domín ios do desenvolv imento de 

software, inteligência artificial, aprendizagem automá-

tica e construção de interfaces de utilizador; organiza-

ção e realização de workshops de formação; informa-

ções sobre recreação; produção de vídeo em realidade 

aumentada; conduzir e fornecer acesso a treinos de 

exercício físico ao vivo, instruções e sessões de prepa-

ração física on-line; direcção de aulas de exercício físi-

co; educação; educação, nomeadamente, direcção de 

seminários, conferências e workshops nos domínios da 

saúde e do bem-estar; educação, nomeadamente orga-

nização e direcção de conferências e seminários nos 

domínios da realidade virtual, realidade aumentada, 

inteligência artificial e internet das coisas; serviços de 

publicação electrónica; serviços de entretenimento e 

de educação, nomeadamente, fornecimento de filmes, 

programas de televisão, webcasts, obras audiovisuais e 

de multimédia não descarregáveis através da internet, 

bem como informações, críticas e recomendações rela-

tivas a filmes, programas de televisão, webcasts, audio-

visuais e obras multimédia; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, organização e realização de com-

petições para incentivar a utilização e o desenvolvi-

mento de entretenimento interactivo, realidade virtual, 

realidade aumentada, realidade mista, produtos de 

electrónica de consumo e software e hardware de en-

tretenimento para jogos de vídeo; serviços de entrete-

nimento, nomeadamente, programas de premiação de 

concursos e incentivos destinados a recompensar os 

participantes do programa que se exercitam, partici-

pam de atividades desportivas, participem em activi-

dades de promoção da saúde, realizam realizações em 

atividades físicas e desportivas e de realização de me-

tas pessoais em relação ao exercício, actividades des-

portivas e de preparação física; serviços de entreteni-

mento, nomeadamente, programas de prémios de con-

cursos e incentivos destinados a recompensar partici-

pantes de programas que praticam exercícios, optam 

por escolhas alimentares saudáveis e participem em 

outras atividades de promoção da saúde; serviços de 

entretenimento, nomeadamente, programas de atribui-

ção de incentivos concebidos para recompensar parti-
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cipantes de programas que praticam exercício; serviços 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de 

acesso a bases de dados electrónicas e on-line interac-

tivas de conteúdos definidos pelo utilizador, conteúdos 

de terceiros, fotografias, vídeo, áudio, material visual e 

audiovisual de interesse geral; serviços de entreteni-

mento, nomeadamente, fornecimento de um fórum on-

-line para a divulgação de conteúdos, dados e informa-

ções para fins de entretenimento, redes sociais e co-

merciais; serviços de entretenimento, nomeadamente, 

fornecimento de recursos on-line para transmissão em 

fluxo contínuo de conteúdo de entretenimento e trans-

missão em fluxo contínuo de vídeo ao vivo de eventos 

de entretenimento; serviços de entretenimento, nome-

adamente, fornecimento de recursos on-l ine para 

transmissão em fluxo contínuo de conteúdo de entrete-

nimento e transmissão em fluxo contínuo de vídeo ao 

vivo de eventos de entretenimento; serviços de entre-

tenimento, nomeadamente, fornecimento de ambien-

tes de realidade mista on-line; produção de vídeo de 

realidade mista; serviços de produção multimédia; di-

ários on-line, nomeadamente, blogues com comentá-

rios, conselhos e informações nos domínios da saúde, 

bem-estar, sono, boa forma e nutrição; diários on-line, 

nomeadamente, blogues; diários on-line, nomeada-

mente, weblogs (blogues) com conteúdo definido pelo 

utilizador; organização de concursos e programas de 

premiação de incentivos para criadores de software; 

organização de exposições e eventos com fins cultu-

rais, educacionais ou de entretenimento; organização 

de exposições e eventos na área de entretenimento in-

teractivo, realidade virtual, realidade mista e realida-

de aumentada, produtos de electrónica de consumo e 

indústrias de entretenimento de jogos de vídeo para 

fins culturais ou educacionais; organização de exposi-

ções e eventos no domínio do desenvolvimento de 

software para fins educativos; organização de exposi-

ções no domínio do entretenimento interativo, realida-

de virtual, realidade aumentada, realidade mista, pro-

dutos de electrónica de consumo e indústrias de entre-

tenimento de jogos de vídeo para fins culturais ou edu-

cacionais; organização de exposições e conferências ao 

vivo nos domínios da cultura, entretenimento e redes 

sociais para fins não comerciais nem relacionados com 

negócios; serviços de treino personalizado no domínio 

dos desportos, exercício, saúde e boa forma; serviços 

de partilha de fotos e vídeo; sessões atléticas e de pre-

paração física pré-gravadas; fornecimento uma avalia-

ção de condicionamento da forma física e uma pontua-

ção de condicionamento da forma física e um progra-

ma de treino personalizado com base nessa avaliação e 

pontuação; fornecimento de um website com treino 

exercício físico, instruções e sessões; fornecimento de 

um website com instruções e sessões de exercício físi-

co; fornecimento de um sítio Web com informações 

sobre treinos de exercício físico e desenvolvimento de 

aptidões atléticas; fornecimento de um website com 

informações sobre treino de condicionamento da for-

ma física, exercício físico, metas de condicionamento 

da forma física e desenvolvimento de aptidões atléti-

cas; fornecimento de um website com informações re-

lacionadas com desporto, desenvolvimento de capaci-

dades atléticas e treinos físicos; fornecimento de um 

website com sessões atléticas e de exercício físico pré-

-gravadas; fornecimento de acesso a sessões atléticas e 

de exercício físico pré-gravadas; fornecimento de bases 

de dados informáticas, electrónicas e on-line no domí-

nio do entretenimento; fornecimento de informações 

de entretenimento a partir de índices pesquisáveis e 

bases de dados de informações, incluindo textos, do-

cumentos electrónicos, bases de dados, gráficos, ima-

gens fotográficas e informações audiovisuais, através 

da internet e de redes de comunicação; fornecimento 

de treino personalizado em grupo nas áreas dos des-

portos, exercício, saúde e boa forma; fornecimento de 

informações sobre desporto, desenvolvimento de capa-

cidades atléticas e treinamento físico por meio de um 

website on-line, outras redes de comunicação electró-

nica e de computador e por meio de software para 

consolas de jogos, computadores pessoais, dispositivos 

digitais pessoais e telefones inteligentes; fornecimento 

de recursos on-line para criadores de software; forne-

cimento de desafios atléticos pré-gravados, treinamen-

to, sessões de preparação física e desafios e exercícios 

por meio de um site on-line, outras redes de comunica-

ção electrón ica e de computador e por meio de 

software para consolas de jogos, computadores pesso-

ais, dispositivos digitais pessoais e telefones inteligen-

tes; serviços de edição, nomeadamente publicação de 

publicações eletrónicas para terceiros; produção de ví-

deos de realidade virtual, Educação, formação, activi-

dades desportivas e culturais, entretenimento e diver-

timentos, nomeadamente: serviços relativos a e para 

casinos e para jogos, incluindo jogos de fortuna ou 

azar; fornecimento de infra estruturas para casinos e 

jogos; serviços relativos a e para casinos e para jogos 

através de websites  e redes computorizadas glo-

bais; serviços de informação sobre entretenimento 

prestados on-line  a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da internet  ou a partir de outra 
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rede de comunicações; serviços de entretenimento re-

lativos a disponibilização de jogos electrónicos com 

acesso através de rede computorizada global; jogos e 

apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e 

jogos vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-

-line  e respectivas actualizações e sua disponibiliza-

ção; organização e preparação de exposições, apresen-

tações, programas, eventos, espectáculos e exibições 

com fins culturais, musicais e desportivos; produção e 

distribuição de programas de televisão e rádio; dobra-

gem; produção e distribuição de filmes e de espectácu-

los ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televi-

são; serviços de entretenimento cinematográfico; ser-

viços de entretenimento televisivo; serviços de entrete-

nimento ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; 

publicação/edição de música, revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibi-

lizados on-line  a partir de bases de dados informá-

ticas, a partir da internet  ou a partir de outra rede 

de comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, casse-

tes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográ-

ficos e audiovisuais; organização e produção audiovi-

sual e multimédia; serviços de mediação para aquisi-

ção de bilhetes (para entretenimento); parques de di-

versão, parques temáticos, centros de jogos; disponibi-

lização de espaços, instalações e infra-estruturas para 

divertimento e entretenimento; serviços de diverti-

mentos, parques de diversão e centros e arcádias de 

divertimento; aluguer de equipamento e infra-estrutu-

ras desportivos, educativos recreativos e culturais, in-

cluindo audiovisuais e multimédia; formação profissio-

nal e educação; serviços relativos a e para divertimen-

to e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, cir-

cos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entreteni-

mento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e lú-

dicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194988

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194989

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : MCO (IP) Holdings Limited

  Endereço : Jalyla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de redes sociais e de agên-

cias de encontros online; serviços de redes sociais, 

apresentação de pessoas e de encontros fornecidos 

por meio do acesso a bancos de dados de computador 

e bancos de dados pesquisáveis on-line nas áreas de 

redes sociais, apresentação de pessoas e de encontros; 

prestação de informações nas áreas de redes sociais e 

de apresentação de pessoas; prestação de serviços de 

redes sociais, nomeadamente, prestação de informa-

ções no domínio do desenvolvimento pessoal, auto-

-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade, filantro-

pia, voluntariado, serviços públicos e comunitários e 

actividades humanitárias; prestar serviços de portaria 

para terceiros para satisfazer as necessidades dos par-

ticulares, nomeadamente, marcação de reservas, faci-

litação de compras pessoais, organização de entregas 

pessoais, realização de arranjos pessoais solicitados, 

recomendações de produtos e serviços, fornecimento 

de informações específicas do cliente para responder 

às necessidades individuais; revisão de normas e prá-

ticas relativo aos conteúdos de meios de comunicação 

social; consultadoria de conformidade na área dos 

meios de comunicação social; serviços de consultado-

ria no domínio das redes sociais on-line e dos serviços 

de comunicação social; serviços de autenticação; rede 

de investimento social on-line sob a forma de serviços 

de rede social on-line na área de investimentos; for-

necimento de um site com informações sobre o desen-

volvimento de tecnologias de privacidade, segurança, 

cadeias de blocos [blockchain] e contabilidade distri-

buída e legislação de gestão de dados; consultadoria 

de conformidade regulamentar na área das moedas di-

gitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais 

e cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados, 

tokens digitais, cripto tokens e aplicações de tokens 

utilitários; serviço de redes sociais online para inves-

tidores que permite negociações financeiras e câmbio 

de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], 

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários; serviços de verificação de identifica-

ção comercial; serviços de verificação de identidade; 

serviços de redes sociais on-line; serviços de porteiro 

para terceiros, incluindo providenciar marcações pes-

soais solicitadas e reservas e fornecer informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

particulares; fornecimento de acesso a bases de dados 

informáticas e bases de dados pesquisáveis on-line 

na área das redes sociais, apresentação de pessoas e 

encontros; serviços de apresentação de pessoas, redes 

e encontros sociais; serviços de redes sociais relativos 

a desportos, preparação física e actividades de treino 

fornecidas por meio de um site da comunidade on-line 

e outras redes de comunicação electrónicas e informá-

ticas; serviços de verificação de utilizador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194991

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 叁

  Endereço : 266

1701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194992

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 叁

  Endereço : 266

1701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194993

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 叁
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  Endereço : 266

1701

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194995

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 431-487

9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194996

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

31-33 11 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195006

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Macallan Distillers Limited

  Endereço : The Macallan Distillery, Craigella-

ch ie, Aberlou r, Ba n f f sh i re, A B38 9R X, Un ited 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); 

whisky; licores de whisky; whisky Escocês; licores 

(excepto cerveja), vinho, bebidas espirituosas e licores; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas; todos 

incluídos na classe 33.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195007

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Macallan Distillers Limited

  Endereço : The Macallan Distillery, Craigella-

ch ie, Aberlou r, Ba n f f sh i re, A B38 9R X, Un ited 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de hotéis, bares, restaurantes 

e cafés; serviços de catering para o fornecimento de 

comidas, bebidas e refeições; serviços de bistrôs; ser-

viços de bares de cocktails; serviços de bares (pubs); 

serviços de bares de vinhos; serviços de catering; 

fornecimento de instalações para festas e eventos pri-

vados (festas privadas); serviços de fornecimento de 

comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

assessoria, consultadoria e informações relacionados 

com todos os serviços atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195008

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; 

cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195009

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos ópticos; 

óculos; óculos de sol; armações e estojos para óculos; 

óculos (óptica); estojos e suportes adaptados para 

computadores e computadores tablets; capas e estojos 

de proteção para telefones inteligentes (smartphones); 

acessórios para telefones inteligentes (smartphones), 

computadores por tátei s; telefones i ntel igentes 

(smartphones); computadores tablets inteligentes; con-

junto de auscultadores (headsets) inteligentes; óculos 

3D; relógios inteligentes (processamento digitais); 

relógios conectáveis; óculos conectáveis; dispositivos 

electrónicos digitais vestíveis sob a forma de bracele-

tes, pulseiras, óculos ou anéis inteligentes; conjunto 

de auscultadores (headsets) de realidade virtual ou 

aumentada; auscultadores e auriculares; leitores de áu-

dio digitais; artigos virtuais descarregáveis, coletáveis 

digitais e passes (tokens) não-fungíveis usando tecno-

logia de software baseada em tecnologia de cadeia de 

blocos (blockchain) para uso online e em ambientes 

virtuais; programas informáticos e software descarre-

gáveis apresentando artigos virtuais para uso em jogos, 

aplicações informáticas ou online em mundos virtuais; 

ficheiros descarregáveis contendo modelos digitais de 

relógios e peças de relógios (tais como pulseiras de re-

lógios, mostradores de relógios), artigos de joalharia, 

malas de mão, mochilas, carrinhos de mão (trolleys), 

porta-moedas, carteiras, acessórios em cabedal, porta-

-chaves, cintos, botões de punho, óculos, óculos de sol, 

instrumentos de escrita, acessórios de escrita, artigos 

de papelaria, frascos de perfume, telefones inteligen-

tes (smartphones), relógios inteligentes, conjunto de 

auscultadores (headsets) inteligentes, computadores 

tablets inteligentes, especialmente para utilização no 

desenvolvimento de produtos, gestão de ciclos da vida 

do produto, em produção e no fabrico (nomeadamente, 

impressão em 3D), na gestão de dados de produtos, em 

efeitos visuais e simulações visuais de todos os tipos, 

em jogos informáticos e aplicações descarregáveis, 

especialmente em telemóveis e / ou computadores ta-

blets.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195010

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; botões de pu-

nho; clipes para gravatas; anéis (joalharia); pulseiras 

(joalharia); brincos; colares (joalharia); broches (joa-

lharia); porta-chaves em metais preciosos; relógios de 

pulso; cronómetros; relógios de parede e mesa; meca-

nismos para relógios de pulso; braceletes para relógios; 

pulseiras de relógios; caixas em metais preciosos para 

relógios e joalharia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195011

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão; impressos; artigos de 

papelaria; artigos de papel ou cartão, nomeadamen-

te, caixas, sacos, envelopes e bolsas para embalagem; 

papel para embrulhar; instrumentos de escrita; bolsas 

para instrumentos de escrita; estojos para instrumen-

tos de escrita; tintas e recargas, lápis e recargas para 

lápis; conjuntos para secretária; bases para canetas; al-

mofadas para secretária; livros para escrever; calendá-

rios, livros para colorir; cadernos para apontamentos; 

livros de papel de rascunho; livros de indexes; capas 
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(artigos de papelaria); ficheiros (artigos de escritório); 

cartões de aviso (artigos de papelaria); papel para 

escrever; envelopes; cartões de índex (artigos de pape-

laria); cartões-de-visita; blocos de anotações; canetas; 

aparos para canetas; suportes para instrumentos de 

escrita; pisa-papéis; diários; capas para diários; recar-

gas de papel para diários e blocos de notas; tinteiros; 

porta-cheques e capas para livros de cheques; bolsas 

para passaportes; bandejas para arquivo de documen-

tos (artigos de escritório); porta-documentos e estojos 

para documentos (artigos de papelaria); álbums; ante-

paros para livros; molas para notas (dinheiro); estojos 

para escrita (conjuntos); cestos para a correspondên-

cia; guarda-canetas; corta-papel (abre-cartas); organi-

zadores pessoais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195012

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Cabedal e imitações de cabedal, ar-

tigos nestas matérias e não incluídos noutras classes, 

nomeadamente malas de mão, malas de viagem, malas 

para desporto, mochilas, malas, sacos de equipamen-

to (com formato cilíndrico) (duffle bags), malas com 

rodas, mochilas com rodas (trolleys), carteiras, porta-

-moedas, porta-cartões de crédito em cabedal, pastas 

(maletas), maletas (attaché) para documentos, estojos 

e porta-cartões de visita, suportes para moedas, eti-

quetas para bagagem, estojos para chaves em cabedal, 

tabuleiros feitos de couro, baús de viagem, estojos 

para maquilhagem (sem conteúdo), sacos de mão, cai-

xas em couro ou em cartão-couro (couro artificial), 

baús e malas, sacos de cabedal para embalagem, sacos 

para lavagem vendidos vazios, estojos para produtos 

de toilette vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195013

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; acessó-

rios para vestuário, nomeadamente, cintos e luvas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195014

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cortadores de charutos; cinzeiros para 

fumadores, não em metais preciosos; isqueiros para fu-

madores; artigos para fumadores; cigarreiras e fuma-

deiras para cigarros; caixas para charutos e cigarreiras 

para charutos; limpadores de cachimbos; bolsas para 

tabaco, potes para tabaco não em metais preciosos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195015

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : Montblanc-Simplo GmbH

  Endereço : 100 Hellgrundweg, 22525 Hamburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de vendas a retalho 

online de artigos virtuais, nomeadamente artigos de 

joalharia, botões de punho, porta-chaves, relógios de 

pulso, marroquinaria (sacos, estojos para documentos, 

malas de viagem, pastas, mochilas, tróleis (mochilas 

com rodas), porta-cartões, malas, estojos para gra-

vatas, porta-chaves, malas, carteiras, porta-cartões, 

porta-moedas), vestuário, cintos, artigos ópticos, 

instrumentos de escrita, acessórios de escrita, artigos 

de papelaria, telefones inteligentes (smart phones), 

conjuntos de auscultadores inteligentes, computadores 
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tablets inteligentes, produtos de nova tecnologia, aus-

cultadores, perfumes, cosméticos para uso em mundos 

virtuais online; promoção e publicidade de produtos 

virtuais, nomeadamente programas informáticos 

apresentando nomeadamente artigos de joalharia, bo-

tões de punho, relógios de pulso, artigos de cabedal, 

instrumentos de escrita, acessórios de escrita, artigos 

ópticos, telefones inteligentes (smart phones), relógios 

inteligentes, auscultadores inteligentes, computadores 

tablets inteligentes, coletáveis digitais e passes (tokens) 

não-fungíveis; serviços de lojas de vendas a retalho na 

área de artigos de luxo, nomeadamente joalharia, re-

lógios, relógios inteligentes, artigos ópticos, perfumes, 

instrumentos de escrita, artigos de papelaria, artigos 

de marroquinaria, telefones inteligentes (smart pho-

nes), computadores tablets inteligentes, relógios inteli-

gentes, auscultadores inteligentes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195016

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195017

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

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

lha, branca, amarela e preta, tal como representado na 

figura.

[210]  N.º : N/195018

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195019

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195020

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : The Coca-Cola Company

  Endereço : One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Geor-

gia 30313, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparações alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195021

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2G

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195022

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2G

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195023

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 195

13 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195024

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-2 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195025

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 588 1 11

001A

 Building No. 1, Floor No. 11, Room 001A, Zixing 

Road No. 588, Minhang District 200241 Shanghai 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195026

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 588 1 11

001A

 Building No. 1, Floor No. 11, Room 001A, Zixing Road 

No. 588, Minhang District 200241 Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

SD

SI M

NA S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195027

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 SHANGHAI IMILAB TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 588 1 11

001A

 Building No. 1, Floor No. 11, Room 001A, Zixing Road 

No. 588, Minhang District 200241 Shanghai China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195028

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-4 1-3 8 2 6 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195029

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-4 1-3 8 2 6 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195030

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-4 1-3 8 2 6 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195031

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1-4 1-3 8 2 6 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195032

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

 5 601 701 801

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195033

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 TAM WAN CHEONG

  Endereço : 氹 33

3 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195034

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 TAM WAN CHEONG

  Endereço : 氹 33

3 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195035

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 TAM WAN CHEONG

  Endereço : 氹 33

3 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195036

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : HOYU KABUSHIKI KAISHA 

(also trading as Hoyu Co., Ltd.)

  Endereço : 501, Tokugawa 1-chome, Higashi-ku, 

Nagoya-shi, Aichi-ken 461-8650, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195047

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 S. LONG COMÉRCIO LDA.

  Endereço : 155-165

2 9 L

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195048

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 
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unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195049

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195050

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-
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tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195051

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195052

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 
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para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195053

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195054

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 
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para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195055

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195056

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU COAYU ROBOT CO., LTD.

  Endereço : 

30

 No. 30, Haogang Avenue, Dagang Town, Nansha Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195057

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU COAYU ROBOT CO., LTD.

  Endereço : 

30

 No. 30, Haogang Avenue, Dagang Town, Nansha Dis-

trict, Guangzhou City, Guangdong Province

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

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

[210]  N.º : N/195059

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195060

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195061

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195062

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195063

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195064

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195065

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

361 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195066

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

361 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195067

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 IP SIN MAN

  Endereço : 1B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195068

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Senyu Industrial Co., Ltd

  Endereço : 111

 111 Sihai Avenue, Choujiang street, Yiwu City, Zhejiang 

Province,China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195069

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 Zhejiang Senyu Industrial Co., Ltd

  Endereço : 111

 111 Sihai Avenue, Choujiang street, Yiwu City, Zhejiang 

Province,China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195070

[220]  Data de pedido : 2022/03/10
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[730]  Requerente : 

 Suzhou Yunzhigu Display Technology Co., Ltd

  Endereço : 

2993 1 9

 9/F South, Building 1, Cultural and Creative Center, 

No. 2993, Sunwu Road, Taihu National Tourism Resort, 

Suzhou City, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195071

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : 

 Suzhou Yunzhigu Display Technology Co., Ltd

  Endereço : 

2993 1 9

 9/F South, Building 1, Cultural and Creative Center, 

No. 2993, Sunwu Road, Taihu National Tourism Resort, 

Suzhou City, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195074

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

堖 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195075

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1299-9

226

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195076

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1299-9

226

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195077

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 1299-9

226

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195079

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

15 2 302 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195080

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : SUN PHARMACEUTICALS 

INDUSTRIES LIMITED

  Endereço : SPARC, Tandalka, Vadodara – 390 

012, Gujarat, Índia

  Nacionalidade :  Indiana

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento e prevenção de doenças e distúrbios do siste-

ma auto-imune, doenças e distúrbios relacionados com 

o sistema imunitário, distúrbios inflamatórios de doen-

ças imunomediadas; preparações farmacêuticas para o 

tratamento do cancro; preparações farmacêuticas para 

o tratamento e prevenção de doenças inflamatórias; 

preparações farmacêuticas para uso dermatológico; 

preparações farmacêuticas para o tratamento de do-

enças e distúrbios da pele; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da psoríase; preparações farmacêu-

ticas para doenças e perturbações gastrointestinais; 

preparações farmacêuticas para artrite psoriática; 

preparações farmacêuticas para Espondilite Anquilo-

sante.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195095

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, 

LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

領 T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195096

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, 

LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195097

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE TABACO MAVOLA MACAU, 

LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195098

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : ( )

 TRANSACÇÃO DE PROPRIEDADE INTELEC-

TUAL CHINA UNIÃO (MACAU) LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; serviços de restau-

rantes, cafés, cafetarias, restaurantes para refeições 

leves, bares de café e casas de café, restaurantes de co-

mida para fora, e restaurantes de pronto-a-comer para 

fora; serviços de fornecimentos de refeições; serviços 

de fornecimento de café para escritórios; serviços de 

fornecimento de café a escritórios; serviços de forneci-

mento de alimentos por contrato; preparação de comi-

da; preparação e venda de refeições pronto-a-comer e 

bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195099

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32H

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195100

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32H

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195101

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32H

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195102

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 32H

AD

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195121

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

 YUNG LAI WAH

  Endereço : 3 28/P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195122

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

 YUNG LAI WAH

  Endereço : 3 28/P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195123

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de desporto multiusos; sacos 

de atletismo multiusos; sacos de ginástica; sacos de 

praia; sacos de praia; sacos para livros; sacos de equi-

pamento [com formato cilíndrico]; sacos para fraldas; 

sacos de tiracolo; sacos de mercearia; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos reutilizáveis para as compras; 

mochilas; mochilas [com duas alças]; bolsas; sacos de 

mão; alças para malas de mão; sacos porta-fatos [para 

viagem]; pastas para estudantes; malas para uso em 

viagem; etiquetas para bagagem; maletas de viagem; 

malas de viagem; estojos e malas cosméticos, vendidos 

vazios; estojos de toilette e para maquilhagem, ven-

didos vazios; maletas para documentos; pastas [male-

tas]; pastas para documentos; pochetes [carteiras de 

mão]; porta-cartões de visita; porta-cartões de visita e 

carteiras para cartões de crédito; estojos para chaves 

[marroquinaria]; carteiras; carteiras de bolso; chapéus-
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-de-chuva; roupas para animais de estimação; coleiras 

para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195124

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário de praia; cintos; partes de 

baixo para vestir [vestuário]; tops [vestuário]; bonés 

[chapelaria]; chapéus; casacos; jaquetas; vestuário para 

a chuva; casacos resistentes ao vento; vestidos; calçado; 

meias de malha; calças de ganga; camisas; saias; cal-

ções; meias; fatos de banho; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa interior; coletes; roupa de noite; pija-

mas; macacões; camisolas [vestuário]; fatos-macaco; 

fatos; cachecóis; luvas; luvas sem dedos; aquecedores 

de orelhas [vestuário]; gravatas; suportes para vestuá-

rio [suspensórios]; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195125

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de desporto multiusos; sacos 

de atletismo multiusos; sacos de ginástica; sacos de 

praia; sacos de praia; sacos para livros; sacos de equi-

pamento [com formato cilíndrico]; sacos para fraldas; 

sacos de tiracolo; sacos de mercearia; sacos de viagem; 

bolsas de cintura; sacos reutilizáveis para as compras; 

mochilas; mochilas [com duas alças]; bolsas; sacos de 

mão; alças para malas de mão; sacos porta-fatos [para 

viagem]; pastas para estudantes; malas para uso em 

viagem; etiquetas para bagagem; maletas de viagem; 

malas de viagem; estojos e malas cosméticos, vendidos 

vazios; estojos de toilette e para maquilhagem, ven-

didos vazios; maletas para documentos; pastas [male-

tas]; pastas para documentos; pochetes [carteiras de 

mão]; porta-cartões de visita; porta-cartões de visita e 

carteiras para cartões de crédito; estojos para chaves 

[marroquinaria]; carteiras; carteiras de bolso; chapéus-

-de-chuva; roupas para animais de estimação; coleiras 

para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195126

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário de praia; cintos; partes de 

baixo para vestir [vestuário]; tops [vestuário]; bonés 

[chapelaria]; chapéus; casacos; jaquetas; vestuário para 

a chuva; casacos resistentes ao vento; vestidos; calçado; 

meias de malha; calças de ganga; camisas; saias; cal-

ções; meias; fatos de banho; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa interior; coletes; roupa de noite; pija-

mas; macacões; camisolas [vestuário]; fatos-macaco; 

fatos; cachecóis; luvas; luvas sem dedos; aquecedores 

de orelhas [vestuário]; gravatas; suportes para vestuá-

rio [suspensórios]; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195127

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de desporto multiusos; sacos 

de atletismo multiusos; sacos de ginástica; sacos de 

praia; sacos de praia; sacos para livros; sacos de equi-

pamento [com formato cilíndrico]; sacos para fraldas; 

sacos de tiracolo; sacos de mercearia; sacos de viagem; 
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bolsas de cintura; sacos reutilizáveis para as compras; 

mochilas; mochilas [com duas alças]; bolsas; sacos de 

mão; alças para malas de mão; sacos porta-fatos [para 

viagem]; pastas para estudantes; malas para uso em 

viagem; etiquetas para bagagem; maletas de viagem; 

malas de viagem; estojos e malas cosméticos, vendidos 

vazios; estojos de toilette e para maquilhagem, ven-

didos vazios; maletas para documentos; pastas [male-

tas]; pastas para documentos; pochetes [carteiras de 

mão]; porta-cartões de visita; porta-cartões de visita e 

carteiras para cartões de crédito; estojos para chaves 

[marroquinaria]; carteiras; carteiras de bolso; chapéus-

-de-chuva; roupas para animais de estimação; coleiras 

para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195128

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : ABG-Shaq, LLC

  Endereço : 1411 Broadway, New York, New York 

10018 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário de praia; cintos; partes de 

baixo para vestir [vestuário]; tops [vestuário]; bonés 

[chapelaria]; chapéus; casacos; jaquetas; vestuário para 

a chuva; casacos resistentes ao vento; vestidos; calçado; 

meias de malha; calças de ganga; camisas; saias; cal-

ções; meias; fatos de banho; sweatshirts; calças de fato 

de treino; roupa interior; coletes; roupa de noite; pija-

mas; macacões; camisolas [vestuário]; fatos-macaco; 

fatos; cachecóis; luvas; luvas sem dedos; aquecedores 

de orelhas [vestuário]; gravatas; suportes para vestuá-

rio [suspensórios]; máscaras para dormir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195129

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 Y

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195130

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 Y

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195131

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 Y

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195132

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[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/195133

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[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/195134

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[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/195135

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 

Padova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[ ]
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195136

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 

Padova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195137

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 47

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195144

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : DISTRIBUCIONES FELIU, S.L.

  Endereço : Carrer de La Nau Santa Maria, 1-3 

PB, 08017 – Barcelona, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195145

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195146

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195147

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195148

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195149

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195150

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195151

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195152

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195153

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195154

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195155

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195159

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware informático; periféricos 

adaptados para uso com computadores; unidades de 

disco amovível [USB flash drives]; software informá-

tico [programas de computador gravados]; unidade 

de estado sólido [SSD]; memórias para computadores; 

memórias semicondutoras; aparelhos semicondutores; 

adaptadores para cartões de memória flash; cartões 

de circuitos integrados [smart cards]; aplicações de 

software informático descarregáveis; computadores 

para uso na gestão de dados; sacolas adaptadas para 

computadores portáteis; capas para smartphones; lei-

tores multimédia portáteis; cartões USB virgens; uni-
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dades de disco amovível [USB flash drives]; cartões de 

memória flash; unidades de disco rígido externas para 

computadores; programas de computador gravados; 

programas de computador descarregáveis; aparelhos 

de diagnóstico, não sendo para uso médico; unidades 

de disquete; aparelhos de processamento de dados; 

memórias electrónicas; cartões de circuitos integrados 

[smart cards]; aparelhos elétricos de comutação; chips 

de circuitos integrados; circuitos integrados; interfaces 

[informática]; semicondutores; baterias elétricas; car-

regadores de baterias; fontes de alimentação de baixa 

tensão; condutas elétricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195160

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Caixas de cartão; catálogos; manuais 

de referência em hardware de computador; manuais de 

instruções relativos a computadores; folhas de instru-

ções; material de instrução ou de ensino [com exceção 

dos aparelhos]; manuais de instruções de utilização de 

software; manuais para fins de instrução; materiais de 

embalagem de papel; caixas de papel; papel para em-

brulho e para embalagem; etiquetas em papel; sacos 

em matérias plásticas para embalagem; películas plás-

ticas para embalagem; brochuras; panfletos impressos; 

panfletos; folhas informativas impressas; publicações 

impressas; folhetos impressos; manuais impressos; 

material impresso; circulares; panfletos [brochuras]; 

letreiros em papel ou em cartão; instrumentos de es-

crita; canetas [artigos de escritório]; lápis; cadernos; 

artigos de papelaria; autocolantes (artigos de papela-

ria); papel; papel para cópias [artigos de papelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195161

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de ficheiros infor-

máticos; informações comerciais; serviços de retalho 

relacionados com estojos para dispositivos de armaze-

namento de dados; serviços de venda a retalho relacio-

nados com hardware informático; serviços de retalho 

relacionados com periféricos de computador; serviços 

de venda a retalho relacionados com programas infor-

máticos; serviços de retalho relacionados com leitores 

multimédia portáteis; atualização e manutenção de 

dados em bases de dados informáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195162

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : Western Digital Technologies, 

Inc.

  Endereço : 5601 Great Oaks Parkway, San Jose, 

California 95119, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação informática; 

serviços de design de computadores; conceção e de-

senvolvimento de hardware informático; computação 

em nuvem; programação de computadores; consultoria 

em software.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195163

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : Shiseido Company, Limited



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9129

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

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

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

maria, incensos e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para uso cosmético; 

cotonetes algodoados para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195164

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[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 : Serviços de lojas de venda a retalho 

localizadas em instalações de casinos em complexos 

hoteleiros, nomeadamente, um conjunto de lojas numa 

área do complexo hoteleiro comercializando uma va-

riedade de produtos, nomeadamente produtos gene-

ralizados, lembranças, novidades, artigos para oferta, 

artigos de joalharia, brinquedos, artigos desportivos, 

produtos de papelaria, livros, fragrâncias, produtos de 

higiene pessoal, artigos para casa, arte, alimentos e 

bebidas, todos os produtos precedentes sem a inclusão 

de roupas ou artigos de vestuário.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195165

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[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 relacionados com centros co-

merciais, especificamente, serviços de emissão de car-

tões com valor armazenado e aluguer de espaços em 

centros comerciais sob a forma de quiosques; serviços 

de gestão predial; serviços de desconto de cheques; 

serviços de cobrança de dívidas; serviços de câmbio; 

serviços de transferência electrónica de fundos; servi-

ços imobiliários, nomeadamente aluguer de condomí-

nios e de espaços em centros comerciais; serviços de 

depósitos em cofres-fortes; arrendamento de imóveis, 

serviços de gestão imobiliária.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195166

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços para casinos e jogos de fortu-

na ou azar, fornecimento de facilidades para casinos 

e jogos para entretenimento, incluindo actuações mu-

sicais ao vivo, produções teatrais e comédias; health 

clubs ; centros e arcadas de divertimento, forneci-

mento de serviços para casinos e para jogos através de 

websites  e redes computadorizadas globais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195167

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[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
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Hotéis, restaurantes, serviços de por-

taria de hotéis, serviços de bar, serviços de catering, 

fornecimento de instalações para convenções, banque-

tes, funções sociais, angariações de fundos e eventos 

especiais; serviços de arena, nomeadamente facultar 

instalações para concertos; facultar instalações para 

conferências, exposições e reuniões; facultar instala-

ções para exposições; serviços de agência de viagem, 

nomeadamente, efectuar reservas e marcações para 

restaurantes e refeições e alojamento; fazer reservas 

de hotel para terceiros; serviços de fornecimento de 

comidas e bebidas; alojamento temporário; serviços 

de hotel; facultar serviços de banquetes e instalações 

(alojamento) para eventos sociais e ocasiões especiais; 

serviços de fornecimento de informações, conselhos e 

consultadoria relacionados com todos os serviços su-

pra mencionados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor dourada 

(Pantone 872 C) tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195172

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195173

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195174

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195175

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195176

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 164

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195177

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 YEUNG HO YIN

  Endereço : 96 19º D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195178

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 YEUNG HO YIN

  Endereço : 96 19º D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca :  

[210]  N.º : N/195179

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : KABUSHIKI KAISHA KOSÉ 

(KOSÉ CORPORATION)

  Endereço : 6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; bolsas; sacos de transporte para 

todos os fins; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; 

chapéus-de-chuva; porta-cartas [pastas]; carteiras para 

cartão de crédito [carteiras]; carteiras de mão [purses]; 

estojos para chaves.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195180

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195181

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

  Endereço : 51 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195182

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

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

  Endereço : Via Madonna della Fonte 3/C, 62021 

Apiro (MC) - Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Aparelhos para o culturismo; exerci-

tadores [extensores]; halteres de barra; máquinas para 

exercício físico; aparelhos para exercícios de culturis-

mo; aparelhos de ginástica; aparelhos de interior para 

fitness; aparelhos para tonificação muscular [exercício]; 

bancos para usar na ginástica; barras horizontais de 

ginástica; cintos para levantamento de pesos [artigos 

desportivos]; suspensórios para desporto; aparelhos 

de ginástica não incluídos noutras classes; sacos espe-

cialmente concebidos para equipamento de desporto; 

jogos desportivos; almofadas de protecção [partes de 

vestuário de desporto].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195183

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

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

  Endereço : Via Madonna della Fonte 3/C, 62021 

Apiro (MC) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção de vendas [prestada a ter-

ceiros]; aluguer de máquinas de venda automáticas; 

agrupamento, para benefício de terceiros, dos tipos 

de produtos, tais como máquinas para exercício físico, 

aparelhos para o culturismo, aparelhos para exercícios 

de culturismo, aparelhos de ginástica, aparelhos de in-

terior para fitness, aparelhos para tonificação muscular 

[exercício], bancos para usar na ginástica, barras hori-

zontais de ginástica, exercitadores [extensores], cintos 

para levantamento de pesos [artigos desportivos], sus-

pensórios para desporto, halteres de barra, aparelhos 

de ginástica, aparelhos de ginástica portáteis para uso 

doméstico, sacos especialmente concebidos para equi-

pamento de desporto, almofadas de protecção para 

desportos, jogos desportivos, permitindo aos consumi-

dores uma vista simples para o fim de compra; serviços 

de vendas em linha de uma variedade de produtos, tais 

como máquinas para exercício físico, aparelhos para 

o culturismo, aparelhos para exercícios de culturismo, 

aparelhos de ginástica, aparelhos de interior para fit-

ness, aparelhos para tonificação muscular [exercício], 

bancos para usar na ginástica, barras horizontais de 

ginástica, exercitadores [extensores], cintos para levan-

tamento de pesos [artigos desportivos], suspensórios 

para desporto, halteres de barra, aparelhos de ginásti-

ca, aparelhos de ginástica portáteis para uso domésti-

co, sacos especialmente concebidos para equipamento 

de desporto, almofadas de protecção para desportos, 

jogos desportivos; apresentação de produtos nos meios 

de comunicação, para fins de venda a retalho; exposi-

ção comercial de produtos para actividades promocio-

nais; organização de exposições com fins comerciais 

ou de publicidade; publicidade online numa rede in-

formática; gestão de programas de fidelização de con-

sumidores; consultadoria para direcção de negócios 

comerciais; marketing; serviços de administração co-

mercial do licenciamento de produtos e serviços para 

terceiros.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195184

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

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

  Endereço : Via Madonna della Fonte 3/C, 62021 

Apiro (MC) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de campos de desporto; edu-

cação física; exploração de instalações desportivas; 

aluguer de campos desportivos; publicação de livros; 

actividades desportivas e recreativas; serviços despor-

tivos e de fitness; organização e realização de eventos, 

espectáculos e competições de desporto; organização 

de torneios; serviços de parques desportivos; treino 

desportivo; arbitragem e supervisão de eventos des-

portivos; serviços de bilheteira; prestação de informa-

ções relacionadas com desportos; serviços educativos 

relacionados com desporto; formação; fornecimento 

de cursos de formação; treino de desportistas; forma-

ção de professores de desporto; formação de árbitros; 

cursos de instrução relacionados com actividades des-
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portivas; serviços de assessoria relacionados com a or-

ganização de eventos desportivos; instrução relativa a 

exercícios em grupo; organização e realização de semi-

nários educativos, oficinas de trabalho e conferências 

relacionadas com actividades de desporto; workshops 

para fins educativos; formação em informática; organi-

zação de demonstrações para fins de formação; orga-

nização de apresentações com fins educativos; produ-

ção de vídeos de formação; serviços de consultadoria 

relacionados com formação; publicação de manuais 

de formação; serviços de publicação electrónica de 

textos; serviços de health club; educação física; educa-

ção; coaching [formação]; organização e realização de 

conferências; organização e realização de seminários; 

organização de exposições para fins culturais ou edu-

cativos; serviços online de publicações electrónicas, 

não descarregáveis; publicação de textos, com excep-

ção dos textos publicitários; serviços de divertimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195185

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE 

GROUP LTD.

  Endereço : 407

 407, Yanjiangdong Road, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195186

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU LIGHT INDUSTRY AND TRADE 

GROUP LTD.

  Endereço : 407

 407, Yanjiangdong Road, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195187

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Aqua House Hong Kong Limited

  Endereço : 180

21  2110

 Room 2110, 21/F, Two Harbour Square, 180 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195189

[220]  Data de pedido : 2022/03/15



9134    18   2022  5  4 

[730]  Requerente : 

 Aqua House Hong Kong Limited

  Endereço : 180

21  2110

 Room 2110, 21/F, Two Harbour Square, 180 Wai Yip 

Street, Kwun Tong, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/140819 2022/04/08 2022/04/08 30

N/140820 2022/04/08 2022/04/08 43

N/177031 2022/04/08 2022/04/08 Fontaine Limited 03

N/177032 2022/04/08 2022/04/08 Fontaine Limited 04

N/177033 2022/04/08 2022/04/08 Fontaine Limited 35

N/180875 2022/04/08 2022/04/08 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 39

N/180876 2022/04/08 2022/04/08 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 43

N/180877 2022/04/08 2022/04/08 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 39

N/180878 2022/04/08 2022/04/08 Ctrip.com (Hong Kong) Limited 43

N/181119 2022/04/08 2022/04/08 Retail Technology Asia Limited 09

N/181120 2022/04/08 2022/04/08 Retail Technology Asia Limited 35

N/181121 2022/04/08 2022/04/08 Retail Technology Asia Limited 42

N/181637 2022/04/08 2022/04/08 44

N/182938 2022/04/08 2022/04/08 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 09

N/182940 2022/04/08 2022/04/08 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 16

N/182941 2022/04/08 2022/04/08 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 18

N/183049 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/183050 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/183051 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/183061 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

14

N/183062 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

35

N/183063 2022/04/08 2022/04/08

JOALHARIA E OURIVESARIA FUNG SENG LIMITADA / 

FUNG SENG JEWELLERY LIMITED

36

N/183335 2022/04/08 2022/04/08 G. & G. S.r.l. 18

N/183336 2022/04/08 2022/04/08 G. & G. S.r.l. 24

N/183337 2022/04/08 2022/04/08 G. & G. S.r.l. 25

N/183807 2022/04/08 2022/04/08 Fresh Trading Limited 29

N/183808 2022/04/08 2022/04/08 Fresh Trading Limited 30

N/183809 2022/04/08 2022/04/08 Fresh Trading Limited 32

N/184350 2022/04/08 2022/04/08

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

09

N/184642 2022/04/08 2022/04/08 Kyndryl, Inc. 37

N/184648 2022/04/08 2022/04/08 Kyndryl, Inc. 37

N/185233 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/185235 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/185237 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 37

N/185239 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/185241 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 42

N/185243 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 07

N/185245 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/185247 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 37

N/185249 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 40

N/185251 2022/04/08 2022/04/08 Rivian IP Holdings, LLC 42

N/185782 2022/04/08 2022/04/08 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 21

N/185783 2022/04/08 2022/04/08 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 03

N/185785 2022/04/08 2022/04/08 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 21

N/185786 2022/04/08 2022/04/08 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 03

N/185802 2022/04/08 2022/04/08 NOVARTIS AG 05

N/186060 2022/04/08 2022/04/08

Benenden School

16
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186061 2022/04/08 2022/04/08

Benenden School

25

N/186062 2022/04/08 2022/04/08

Benenden School

41

N/186130 2022/04/08 2022/04/08 10

N/186374 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

03

N/186375 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

08

N/186376 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

09

N/186377 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

14

N/186378 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

15

N/186379 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/186380 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/186381 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

20

N/186382 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

21

N/186383 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

24

N/186384 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

25

N/186385 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

27

N/186386 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

28

N/186387 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

30

N/186388 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

32

N/186389 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

33

N/186390 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

34

N/186391 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/186392 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

36
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186393 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

37

N/186394 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

38

N/186395 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/186396 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/186397 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

42

N/186398 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/186399 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

44

N/186400 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

45

N/186401 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

03

N/186402 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

08

N/186403 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

09

N/186404 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

14

N/186405 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

15

N/186406 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/186407 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/186408 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

20

N/186409 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

21

N/186410 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

24

N/186411 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

25

N/186412 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

27

N/186413 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

28

N/186414 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

30
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186415 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

32

N/186416 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

33

N/186417 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

34

N/186418 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/186419 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

36

N/186420 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

37

N/186421 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

38

N/186422 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/186423 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/186424 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

42

N/186425 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/186426 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

44

N/186427 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

45

N/186428 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

03

N/186429 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

08

N/186430 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

09

N/186431 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

14

N/186432 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

15

N/186433 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/186434 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/186435 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

20

N/186436 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

21
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/186437 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

24

N/186438 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

25

N/186439 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

27

N/186440 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

28

N/186441 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

30

N/186442 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

32

N/186443 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

33

N/186444 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

34

N/186445 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/186446 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

36

N/186447 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

37

N/186448 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

38

N/186449 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/186450 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/186451 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

42

N/186452 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/186453 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

44

N/186454 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

45

N/186455 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

03

N/186456 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

08

N/186457 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

09

N/186458 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

14
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N/186459 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

15

N/186460 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

16

N/186461 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

18

N/186462 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

20

N/186463 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

21

N/186464 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

24

N/186465 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

25

N/186466 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

27

N/186467 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

28

N/186468 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

30

N/186469 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

32

N/186470 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

33

N/186471 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

34

N/186472 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

35

N/186473 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

36

N/186474 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

37

N/186475 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

38

N/186476 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

39

N/186477 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

41

N/186478 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

42

N/186479 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

43

N/186480 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

44
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N/186481 2022/04/08 2022/04/08

SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, LIMITED

45

N/186521 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 39

N/186522 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 39

N/186523 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 39

N/186536 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 29

N/186537 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 29

N/186538 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 29

N/186591 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 18

N/186592 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 18

N/186593 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 18

N/186595 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 16

N/186596 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 16

N/186597 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 16

N/186598 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 14

N/186603 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 14

N/186604 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 14

N/186771 2022/04/08 2022/04/08 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/186793 2022/04/08 2022/04/08 MILLION MILES FOOD MANUFACTURING SDN. BHD. 29

N/186794 2022/04/08 2022/04/08 MILLION MILES FOOD MANUFACTURING SDN. BHD. 30

N/186883 2022/04/08 2022/04/08

FONG CHONG IO

42

N/186945 2022/04/08 2022/04/08 NOVARTIS AG 05

N/187110 2022/04/08 2022/04/08 40

N/187111 2022/04/08 2022/04/08 42

N/187177 2022/04/08 2022/04/08 International Business Machines Corporation 37

N/187333 2022/04/08 2022/04/08

Roraj Trade LLC

05

N/187676 2022/04/08 2022/04/08 PREMIUM BEVERAGES INTERNATIONAL B.V. 32

N/187954 2022/04/08 2022/04/08 Buzzballz, LLC 33

N/187987 2022/04/08 2022/04/08 Apple Inc. 09

N/188006 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 07

N/188008 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 04

N/188015 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 07

N/188017 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 04

N/188024 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 07

N/188026 2022/04/08 2022/04/08 Bytedance Ltd. 04

N/188033 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

05

N/188034 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

11
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N/188035 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

29

N/188036 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

30

N/188037 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

32

N/188038 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

33

N/188039 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

35

N/188040 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

43

N/188065 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 03

N/188066 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 21

N/188067 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 35

N/188068 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 44

N/188077 2022/04/08 2022/04/08

Jeunesse Global Group Limited

35

N/188078 2022/04/08 2022/04/08

Jeunesse Global Group Limited

35

N/188141 2022/04/08 2022/04/08

CHAN KUOK LEONG

33

N/188377 2022/04/08 2022/04/08 Martin-Logan, Ltd. 09

N/188383 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

09

N/188384 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

35

N/188385 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

37

N/188386 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

38

N/188387 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

41

N/188388 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

45

N/188391 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

09

N/188392 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

35

N/188393 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

41

N/188522 2022/04/08 2022/04/08

CHEANG LOI HONG

43
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N/188584 2022/04/08 2022/04/08 HERMES INTERNATIONAL 21

N/188623 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188624 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188625 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188626 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188627 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188628 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 30

N/188629 2022/04/08 2022/04/08 Roberta’s Pizza, LLC 43

N/188673 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188674 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188675 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188676 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188677 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188678 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188679 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188680 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188681 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188682 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188683 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188684 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188685 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188686 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188687 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188688 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188689 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188690 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188691 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188692 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188693 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188694 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188695 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188696 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188697 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188698 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188699 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188700 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188701 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188702 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188703 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188704 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44
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N/188705 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 09

N/188706 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 10

N/188707 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 42

N/188708 2022/04/08 2022/04/08 Otsuka America, Inc. 44

N/188722 2022/04/08 2022/04/08 Fenty Skin LLC 03

N/188808 2022/04/08 2022/04/08 Azumi Limited 35

N/188814 2022/04/08 2022/04/08 DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. 11

N/188815 2022/04/08 2022/04/08 mesutta inc. 25

N/188816 2022/04/08 2022/04/08 Barefoot Dreams, Inc. 41

N/188927 2022/04/08 2022/04/08 Academy of Motion Picture Arts and Sciences 41

N/188931 2022/04/08 2022/04/08 COSTA CROCIERE S.P.A. 43

N/188989 2022/04/08 2022/04/08 François MORAND 03

N/189006 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

05

N/189007 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

35

N/189008 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

40

N/189009 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

42

N/189010 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

44

N/189011 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

05

N/189012 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

35

N/189013 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

40

N/189014 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

42

N/189015 2022/04/08 2022/04/08

BEIGENE (BEIJING) CO., LTD

44

N/189109 2022/04/08 2022/04/08 Cartier International AG 14

N/189110 2022/04/08 2022/04/08 Cartier International AG 16

N/189111 2022/04/08 2022/04/08 Cartier International AG 21

N/189112 2022/04/08 2022/04/08 Cartier International AG 34

N/189142 2022/04/08 2022/04/08

Guangzhou Apo Catering Management Co., Ltd.

35

N/189143 2022/04/08 2022/04/08

Guangzhou Apo Catering Management Co., Ltd.

43

N/189157 2022/04/08 2022/04/08

Uni-President Enterprises Corp.

29
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N/189175 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

03

N/189176 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

41

N/189177 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

44

N/189178 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

03

N/189179 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

41

N/189180 2022/04/08 2022/04/08

MAKE UP ARTS PRODUCTION

44

N/189207 2022/04/08 2022/04/08 Limited Liability Company "Geekbrains" 09

N/189208 2022/04/08 2022/04/08 Limited Liability Company "Geekbrains" 35

N/189209 2022/04/08 2022/04/08 Limited Liability Company "Geekbrains" 38

N/189210 2022/04/08 2022/04/08 Limited Liability Company "Geekbrains" 41

N/189211 2022/04/08 2022/04/08 Limited Liability Company "Geekbrains" 42

N/189219 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

09

N/189220 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

35

N/189221 2022/04/08 2022/04/08

Xiaomi Inc.

41

N/189229 2022/04/08 2022/04/08

SUN WEIXIONG

05

N/189269 2022/04/08 2022/04/08 33

N/189270 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189271 2022/04/08 2022/04/08 33

N/189272 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189273 2022/04/08 2022/04/08 33

N/189274 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189275 2022/04/08 2022/04/08

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/189276 2022/04/08 2022/04/08

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/189320 2022/04/08 2022/04/08 Gan Shmuel Health Industries (2017) 29

N/189321 2022/04/08 2022/04/08 Gan Shmuel Health Industries (2017) 30

N/189322 2022/04/08 2022/04/08 18

N/189323 2022/04/08 2022/04/08 24

N/189324 2022/04/08 2022/04/08 25

N/189325 2022/04/08 2022/04/08 28

N/189326 2022/04/08 2022/04/08 09
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N/189327 2022/04/08 2022/04/08 43

N/189328 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189329 2022/04/08 2022/04/08 33

N/189330 2022/04/08 2022/04/08 32

N/189331 2022/04/08 2022/04/08 30

N/189332 2022/04/08 2022/04/08 29

N/189333 2022/04/08 2022/04/08 21

N/189334 2022/04/08 2022/04/08 16

N/189335 2022/04/08 2022/04/08 38

N/189336 2022/04/08 2022/04/08 38

N/189337 2022/04/08 2022/04/08 38

N/189338 2022/04/08 2022/04/08 28

N/189466 2022/04/08 2022/04/08 09

N/189469 2022/04/08 2022/04/08 PERENNEBELL Co., Ltd. 03

N/189470 2022/04/08 2022/04/08 PERENNEBELL Co., Ltd. 35

N/189480 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189481 2022/04/08 2022/04/08 40

N/189499 2022/04/08 2022/04/08

Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

09

N/189500 2022/04/08 2022/04/08

Tianjin Qunyi Technology Co., Ltd.

41

N/189578 2022/04/08 2022/04/08  21

N/189579 2022/04/08 2022/04/08  35

N/189615 2022/04/08 2022/04/08

PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

30

N/189616 2022/04/08 2022/04/08

PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

32

N/189617 2022/04/08 2022/04/08

PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

35

N/189618 2022/04/08 2022/04/08

PINTEA (Guangzhou) Technology Co., Ltd.

43

N/189651 2022/04/08 2022/04/08 05

N/189697 2022/04/08 2022/04/08 BOUCHERON 14

N/189698 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

32

N/189699 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

29

N/189700 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

29

N/189701 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

29
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N/189702 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

29

N/189703 2022/04/08 2022/04/08

Share Properties AG

32

N/189721 2022/04/08 2022/04/08 09

N/189722 2022/04/08 2022/04/08 16

N/189723 2022/04/08 2022/04/08 25

N/189724 2022/04/08 2022/04/08 28

N/189725 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189726 2022/04/08 2022/04/08 41

N/189764 2022/04/08 2022/04/08 E.LAND WORLD LIMITED 25

N/189765 2022/04/08 2022/04/08 E.LAND WORLD LIMITED 25

N/189766 2022/04/08 2022/04/08 10

N/189767 2022/04/08 2022/04/08 03

N/189855 2022/04/08 2022/04/08 Hanatour Service Inc. 39

N/189856 2022/04/08 2022/04/08 Hanatour Service Inc. 39

N/189857 2022/04/08 2022/04/08 Hanatour Service Inc. 39

N/189864 2022/04/08 2022/04/08 41

N/189867 2022/04/08 2022/04/08 Antengene Therapeutics Limited 05

N/189893 2022/04/08 2022/04/08 JOHNSON & JOHNSON 05

N/189921 2022/04/08 2022/04/08 21

N/189922 2022/04/08 2022/04/08 35

N/189939 2022/04/08 2022/04/08 SANDRO ANDY 25

N/189963 2022/04/08 2022/04/08 21

N/189980 2022/04/08 2022/04/08 BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership 36

N/189981 2022/04/08 2022/04/08 BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership 36

N/189982 2022/04/08 2022/04/08 BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership 36

N/189983 2022/04/08 2022/04/08 BentallGreenOak (Canada) Limited Partnership 36

N/190020 2022/04/08 2022/04/08 Papa John’s International, Inc. 29

N/190021 2022/04/08 2022/04/08 Papa John’s International, Inc. 30

N/190022 2022/04/08 2022/04/08 Papa John’s International, Inc. 39

N/190023 2022/04/08 2022/04/08 Papa John’s International, Inc. 43

N/190032 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190033 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190055 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 03

N/190056 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 21

N/190057 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 35

N/190058 2022/04/08 2022/04/08 Islestarr Holdings Limited 44

N/190060 2022/04/08 2022/04/08

KUAN PIO

43
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N/190127 2022/04/08 2022/04/08

COMPANHIA DE COMÉRCIO LUZ LIMITADA

35

N/190128 2022/04/08 2022/04/08

COMPANHIA DE COMÉRCIO LUZ LIMITADA

36

N/190135 2022/04/08 2022/04/08 NHS, INC. 28

N/190136 2022/04/08 2022/04/08 NHS, INC. 25

N/190141 2022/04/08 2022/04/08 NHS, INC. 28

N/190145 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190155 2022/04/08 2022/04/08 NHS, INC. 25

N/190156 2022/04/08 2022/04/08

ANNI HUANG

41

N/190160 2022/04/08 2022/04/08 Caterina Sartoretto 25

N/190161 2022/04/08 2022/04/08 Caterina Sartoretto 35

N/190162 2022/04/08 2022/04/08 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA 25

N/190163 2022/04/08 2022/04/08 MARIA DEL CARMEN JIMENEZ GARCIA 35

N/190164 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190166 2022/04/08 2022/04/08 07

N/190167 2022/04/08 2022/04/08 08

N/190168 2022/04/08 2022/04/08 10

N/190169 2022/04/08 2022/04/08 11

N/190170 2022/04/08 2022/04/08 12

N/190171 2022/04/08 2022/04/08 15

N/190172 2022/04/08 2022/04/08 16

N/190173 2022/04/08 2022/04/08 21

N/190174 2022/04/08 2022/04/08 22

N/190175 2022/04/08 2022/04/08 24

N/190176 2022/04/08 2022/04/08 27

N/190177 2022/04/08 2022/04/08 28

N/190178 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190179 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190180 2022/04/08 2022/04/08 32

N/190181 2022/04/08 2022/04/08 33

N/190182 2022/04/08 2022/04/08 34

N/190183 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190184 2022/04/08 2022/04/08 40

N/190185 2022/04/08 2022/04/08 21

N/190186 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190187 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190188 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190189 2022/04/08 2022/04/08 43
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N/190190 2022/04/08 2022/04/08

LAM CHAN HONG HA

43

N/190195 2022/04/08 2022/04/08 Apple Inc. 37

N/190196 2022/04/08 2022/04/08 Lex Mundi, Ltd. 09

N/190197 2022/04/08 2022/04/08 Lex Mundi, Ltd. 16

N/190201 2022/04/08 2022/04/08

LI QINGYING

14

N/190202 2022/04/08 2022/04/08 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/190206 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 18

N/190209 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 35

N/190210 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 38

N/190212 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 43

N/190216 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 18

N/190219 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 35

N/190220 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 38

N/190222 2022/04/08 2022/04/08 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 43

N/190230 2022/04/08 2022/04/08 SNK 09

N/190231 2022/04/08 2022/04/08 SNK 41

N/190232 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

42

N/190233 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

38

N/190234 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

36

N/190235 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

33

N/190236 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

32

N/190237 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

28

N/190238 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

25

N/190239 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

24

N/190240 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

21

N/190241 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

18

N/190242 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

42

N/190243 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

38
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N/190244 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

36

N/190245 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

33

N/190246 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

32

N/190247 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

28

N/190248 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

25

N/190249 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

24

N/190250 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

21

N/190251 2022/04/08 2022/04/08 2022 19

The 19th Asian Games Hangzhou 2022 Organising Committee

18

N/190252 2022/04/08 2022/04/08 TEFUA MFG. CO., LTD. 12

N/190253 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 09

N/190254 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 10

N/190255 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 12

N/190256 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 14

N/190257 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 16

N/190258 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 18

N/190259 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 21

N/190260 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 25

N/190261 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 27

N/190262 2022/04/08 2022/04/08 Mazda Motor Corporation 28

N/190264 2022/04/08 2022/04/08

LOU WAI MAN

16

N/190267 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190268 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190269 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190270 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190271 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190272 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190273 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190274 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190275 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190276 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190277 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190278 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190279 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03
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N/190280 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190281 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 03

N/190282 2022/04/08 2022/04/08 CELINE 04

N/190283 2022/04/08 2022/04/08

LO IAN CHI

03

N/190284 2022/04/08 2022/04/08

LO IAN CHI

10

N/190285 2022/04/08 2022/04/08 GOLD KILI TRADING ENTERPRISE (S) PTE LTD 32

N/190286 2022/04/08 2022/04/08 Philip Morris Products S.A. 34

N/190289 2022/04/08 2022/04/08

Manda Fermentation Co., Ltd.

03

N/190290 2022/04/08 2022/04/08 UTENA CO., LTD. 03

N/190292 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190293 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190294 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190295 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190296 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190303 2022/04/08 2022/04/08

SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

09

N/190304 2022/04/08 2022/04/08

SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

38

N/190305 2022/04/08 2022/04/08

SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

41

N/190306 2022/04/08 2022/04/08

SHANGHAI LILITH NETWORK TECHNOLOGY COMPANY 

LIMITED

42

N/190307 2022/04/08 2022/04/08

World First Holdings Limited

03

N/190308 2022/04/08 2022/04/08

World First Holdings Limited

18

N/190309 2022/04/08 2022/04/08

World First Holdings Limited

25

N/190310 2022/04/08 2022/04/08

World First Holdings Limited

28

N/190311 2022/04/08 2022/04/08

World First Holdings Limited

35

N/190316 2022/04/08 2022/04/08 STAR MICRONICS CO., LTD. 07

N/190317 2022/04/08 2022/04/08 STAR MICRONICS CO., LTD. 09

N/190318 2022/04/08 2022/04/08

CHAO WENG IAN

43
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N/190319 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190320 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190321 2022/04/08 2022/04/08 06

N/190322 2022/04/08 2022/04/08 19

N/190323 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190324 2022/04/08 2022/04/08 36

N/190325 2022/04/08 2022/04/08 37

N/190326 2022/04/08 2022/04/08 39

N/190327 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190328 2022/04/08 2022/04/08 Rosie Outlook Limited 25

N/190329 2022/04/08 2022/04/08 Rosie Outlook Limited 35

N/190330 2022/04/08 2022/04/08

TAK SHING COSMECEUTICAL LIMITED

05

N/190331 2022/04/08 2022/04/08

TAK SHING COSMECEUTICAL LIMITED

05

N/190332 2022/04/08 2022/04/08 SyneuRx International (Taiwan) Corp. 05

N/190336 2022/04/08 2022/04/08 The Coca-Cola Company 32

N/190339 2022/04/08 2022/04/08 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/190348 2022/04/08 2022/04/08 I.W.S. Nominee Company Limited 25

N/190350 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190351 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190352 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190353 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190354 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190355 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190356 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190357 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190358 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190359 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190360 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190361 2022/04/08 2022/04/08

LOI CHI MENG LUIS

39

N/190362 2022/04/08 2022/04/08

LOI CHI MENG LUIS

43

N/190388 2022/04/08 2022/04/08

ASIA SPACE LIMITED

29

N/190389 2022/04/08 2022/04/08

ASIA SPACE LIMITED

43

N/190390 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190391 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190392 2022/04/08 2022/04/08 10
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N/190393 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190400 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190410 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190411 2022/04/08 2022/04/08 38

N/190412 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190416 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190417 2022/04/08 2022/04/08 38

N/190418 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190420 2022/04/08 2022/04/08 The Ddrops Company Inc. 05

N/190421 2022/04/08 2022/04/08 The Ddrops Company Inc. 05

N/190428 2022/04/08 2022/04/08 Koransha Co., Ltd. 21

N/190429 2022/04/08 2022/04/08 Koransha Co., Ltd. 21

N/190430 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190431 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190432 2022/04/08 2022/04/08 B E N  T R E  I M P O R T  E X P O R T  J O I N T  -  S T O C K 

CORPORATION

32

N/190433 2022/04/08 2022/04/08 B E N  T R E  I M P O R T  E X P O R T  J O I N T  -  S T O C K 

CORPORATION

30

N/190434 2022/04/08 2022/04/08 B E N  T R E  I M P O R T  E X P O R T  J O I N T  -  S T O C K 

CORPORATION

29

N/190436 2022/04/08 2022/04/08 ROLEX SA 16

N/190439 2022/04/08 2022/04/08 ROLEX SA 38

N/190443 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190444 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190445 2022/04/08 2022/04/08 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/190446 2022/04/08 2022/04/08 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/190447 2022/04/08 2022/04/08 The Manufacturers Life Insurance Company 36

N/190448 2022/04/08 2022/04/08 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

05

N/190458 2022/04/08 2022/04/08 37

N/190464 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190465 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190466 2022/04/08 2022/04/08

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/190467 2022/04/08 2022/04/08

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/190468 2022/04/08 2022/04/08

CHEANG LOI HONG

43

N/190469 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 18

N/190470 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 21
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N/190471 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 24

N/190474 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 35

N/190475 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 18

N/190476 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 21

N/190477 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 24

N/190480 2022/04/08 2022/04/08 Alife Holdings, LLC 35

N/190481 2022/04/08 2022/04/08

LOU CHON LAM 

29

N/190482 2022/04/08 2022/04/08

LOU CHON LAM 

30

N/190483 2022/04/08 2022/04/08

LOU CHON LAM

35

N/190484 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190485 2022/04/08 2022/04/08 38

N/190486 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190487 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190488 2022/04/08 2022/04/08 20

N/190489 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190490 2022/04/08 2022/04/08

Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

11

N/190491 2022/04/08 2022/04/08 25

N/190492 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190493 2022/04/08 2022/04/08 25

N/190494 2022/04/08 2022/04/08 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

03

N/190495 2022/04/08 2022/04/08 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

21

N/190496 2022/04/08 2022/04/08 栢

BETTER WAY (SHENZHEN) COSMETICS CO., LTD. 

35

N/190497 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190498 2022/04/08 2022/04/08

CHI FOREST TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.

32

N/190499 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190500 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 35

N/190501 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 36

N/190502 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 39

N/190503 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 41

N/190504 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 43

N/190505 2022/04/08 2022/04/08 SCIP Holdings Limited 44

N/190507 2022/04/08 2022/04/08 Simmons Bedding & Furniture (HK) Limited 35

N/190515 2022/04/08 2022/04/08 05
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N/190516 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190517 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190518 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190519 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190520 2022/04/08 2022/04/08

LIN, TA-KUANG

18

N/190521 2022/04/08 2022/04/08

LIN, TA-KUANG

25

N/190522 2022/04/08 2022/04/08

LIN, TA-KUANG

33

N/190523 2022/04/08 2022/04/08

LIN, TA-KUANG

35

N/190524 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190525 2022/04/08 2022/04/08 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC. 05

N/190526 2022/04/08 2022/04/08 PLEYEL INTERNATIONAL 15

N/190535 2022/04/08 2022/04/08 Kabushiki Kaisha Niizawa Zyouzouten (Niizawa Sake Brewery 

Co., Ltd.)

33

N/190537 2022/04/08 2022/04/08 Kabushiki Kaisha Niizawa Zyouzouten (Niizawa Sake Brewery 

Co., Ltd.)

33

N/190538 2022/04/08 2022/04/08 内 05

N/190539 2022/04/08 2022/04/08 内 29

N/190540 2022/04/08 2022/04/08 内 30

N/190541 2022/04/08 2022/04/08 内 32

N/190542 2022/04/08 2022/04/08 内 05

N/190543 2022/04/08 2022/04/08 内 29

N/190544 2022/04/08 2022/04/08 内 30

N/190545 2022/04/08 2022/04/08 内 32

N/190546 2022/04/08 2022/04/08 内

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

32

N/190547 2022/04/08 2022/04/08 内

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

35

N/190548 2022/04/08 2022/04/08 内

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

05

N/190549 2022/04/08 2022/04/08 内

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

29

N/190550 2022/04/08 2022/04/08 内

I N N E R M O N G O L I A M E N G N I U DA I RY ( G RO U P ) 

COMPANY LIMITED

30

N/190551 2022/04/08 2022/04/08

ANGEL GROUP CO., LTD.

09
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N/190552 2022/04/08 2022/04/08

ANGEL GROUP CO., LTD.

28

N/190553 2022/04/08 2022/04/08

ANGEL GROUP CO., LTD.

09

N/190554 2022/04/08 2022/04/08

ANGEL GROUP CO., LTD.

28

N/190555 2022/04/08 2022/04/08 内 05

N/190556 2022/04/08 2022/04/08 内 29

N/190557 2022/04/08 2022/04/08 内 30

N/190558 2022/04/08 2022/04/08 内 32

N/190559 2022/04/08 2022/04/08 Advanced New Technologies Co., Ltd. 09

N/190560 2022/04/08 2022/04/08 Advanced New Technologies Co., Ltd. 35

N/190561 2022/04/08 2022/04/08 Advanced New Technologies Co., Ltd. 36

N/190562 2022/04/08 2022/04/08 Advanced New Technologies Co., Ltd. 42

N/190563 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190564 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190565 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190566 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190567 2022/04/08 2022/04/08 10

N/190568 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190575 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190576 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190577 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190578 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190579 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190580 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190581 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190582 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190583 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190584 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190585 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190588 2022/04/08 2022/04/08 E. REMY MARTIN & Cº 33

N/190589 2022/04/08 2022/04/08

BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

30

N/190590 2022/04/08 2022/04/08

BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

30

N/190591 2022/04/08 2022/04/08

BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

30

N/190592 2022/04/08 2022/04/08

BDH COMMERCIAL (HONG KONG) LIMITED

30

N/190593 2022/04/08 2022/04/08

WU KUOK KEONG

35
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N/190598 2022/04/08 2022/04/08

ZHEJIANG QUANSHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

03

N/190600 2022/04/08 2022/04/08 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/190601 2022/04/08 2022/04/08 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/190603 2022/04/08 2022/04/08 Wild Idol Limited 32

N/190604 2022/04/08 2022/04/08 Wild Idol Limited 33

N/190605 2022/04/08 2022/04/08 Wild Idol Limited 35

N/190606 2022/04/08 2022/04/08 Wild Idol Limited 43

N/190607 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190608 2022/04/08 2022/04/08 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 03

N/190609 2022/04/08 2022/04/08 JOHNSON & JOHNSON PTE. LTD. 44

N/190616 2022/04/08 2022/04/08

SOCIEDADE INTERNACIONAL GRUPO EXCELENTE, 

LIMITADA

33

N/190617 2022/04/08 2022/04/08

SENDWANT LOGISTIC LIMITED

39

N/190629 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 16

N/190630 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 35

N/190632 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 39

N/190633 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 43

N/190634 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 16

N/190635 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 35

N/190637 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 39

N/190638 2022/04/08 2022/04/08 DFI International Brands Limited 43

N/190639 2022/04/08 2022/04/08 IMG Global Limited 43

N/190640 2022/04/08 2022/04/08 Pfizer Inc. 05

N/190641 2022/04/08 2022/04/08

ZHONG SHAO

30

N/190643 2022/04/08 2022/04/08

CHOI IONG IONG

16

N/190644 2022/04/08 2022/04/08

CHOI IONG IONG

28

N/190650 2022/04/08 2022/04/08 Ocular Therapeutix, Inc. 05

N/190651 2022/04/08 2022/04/08 Ocular Therapeutix, Inc. 10

N/190652 2022/04/08 2022/04/08 Ocular Therapeutix, Inc. 44

N/190655 2022/04/08 2022/04/08 British American Tobacco (Brands) Limited 34

N/190681 2022/04/08 2022/04/08

JIA RUIMING

43

N/190686 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190687 2022/04/08 2022/04/08

R View Company Limited, em português R View Limitada

35
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N/190688 2022/04/08 2022/04/08

LEONG CHI FONG

43

N/190694 2022/04/08 2022/04/08 IMG Global Limited 43

N/190695 2022/04/08 2022/04/08 IMG Global Limited 43

N/190697 2022/04/08 2022/04/08 07

N/190698 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190699 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190700 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190701 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190702 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 01

N/190703 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 05

N/190704 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 29

N/190705 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 30

N/190707 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 05

N/190708 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 29

N/190712 2022/04/08 2022/04/08 Cargill, Incorporated 01

N/190713 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190714 2022/04/08 2022/04/08 42

N/190726 2022/04/08 2022/04/08 05

N/190727 2022/04/08 2022/04/08 The United States Playing Card Company 09

N/190728 2022/04/08 2022/04/08 The United States Playing Card Company 09

N/190729 2022/04/08 2022/04/08

Diamond Quest Limited

09

N/190730 2022/04/08 2022/04/08

Diamond Quest Limited

34

N/190731 2022/04/08 2022/04/08

Diamond Quest Limited

34

N/190732 2022/04/08 2022/04/08

Diamond Quest Limited

09

N/190733 2022/04/08 2022/04/08

Diamond Quest Limited

34

N/190740 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190741 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190742 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190743 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190744 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190745 2022/04/08 2022/04/08 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/190746 2022/04/08 2022/04/08 ADM WILD Europe GmbH & Co. KG 02

N/190750 2022/04/08 2022/04/08 Albion Co., Ltd. 03

N/190751 2022/04/08 2022/04/08 18

N/190752 2022/04/08 2022/04/08 25
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N/190753 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 03

N/190754 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 04

N/190755 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 09

N/190756 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 14

N/190757 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 16

N/190760 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 26

N/190761 2022/04/08 2022/04/08 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 35

N/190778 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 09

N/190779 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 35

N/190780 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 38

N/190781 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 41

N/190782 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 42

N/190783 2022/04/08 2022/04/08 Redbook Holdings Limited 45

N/190785 2022/04/08 2022/04/08 KELME SPORTS PRODUCTS CO., LTD. 25

N/190786 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190787 2022/04/08 2022/04/08 SAMMY CORPORATION 09

N/190788 2022/04/08 2022/04/08 SAMMY CORPORATION 28

N/190789 2022/04/08 2022/04/08 09

N/190791 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190792 2022/04/08 2022/04/08 02

N/190793 2022/04/08 2022/04/08 03

N/190794 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190795 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190796 2022/04/08 2022/04/08 40

N/190797 2022/04/08 2022/04/08 19

N/190798 2022/04/08 2022/04/08 07

N/190799 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190800 2022/04/08 2022/04/08 07

N/190801 2022/04/08 2022/04/08 35

N/190802 2022/04/08 2022/04/08 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 03

N/190804 2022/04/08 2022/04/08 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 21

N/190805 2022/04/08 2022/04/08 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 44

N/190806 2022/04/08 2022/04/08

LEONG KIT WAI 

43

N/190815 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 42

N/190816 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 41

N/190817 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 38

N/190820 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 36

N/190821 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 35

N/190822 2022/04/08 2022/04/08 WeBank Co., Ltd 09
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N/190829 2022/04/08 2022/04/08

Guangzhou Saimana Jewelry Co., Ltd.

14

N/190830 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190831 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190832 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190833 2022/04/08 2022/04/08 30

N/190834 2022/04/08 2022/04/08 29

N/190835 2022/04/08 2022/04/08 I N ST I T U TO D E B E L E Z A E E ST ÉT I CA N I RVA NA , 

LIMITADA

44

N/190838 2022/04/08 2022/04/08 WHISKY ASSET INC. 33

N/190839 2022/04/08 2022/04/08 ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION 18

N/190851 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 09

N/190853 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 35

N/190854 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 36

N/190855 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 38

N/190856 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 41

N/190857 2022/04/08 2022/04/08 LIVI HOLDINGS LIMITED 42

N/190858 2022/04/08 2022/04/08

WONG MENG CHUN

35

N/190859 2022/04/08 2022/04/08 41

N/190860 2022/04/08 2022/04/08  

BabyBus CO., LTD.

09

N/190861 2022/04/08 2022/04/08  

BabyBus CO., LTD.

41

N/190863 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190864 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/190865 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190866 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/190867 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/190868 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190869 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/190870 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190871 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42
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N/190872 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/190873 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190874 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190875 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/190876 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190877 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190878 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/190879 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190880 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/190881 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190882 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/190883 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/190884 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/190885 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

35

N/190886 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/190887 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/190888 2022/04/08 2022/04/08

COGNOSPHERE PTE. LTD.

45

N/190889 2022/04/08 2022/04/08

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/190890 2022/04/08 2022/04/08

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41

N/190891 2022/04/08 2022/04/08

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

09

N/190892 2022/04/08 2022/04/08

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

41

N/190914 2022/04/08 2022/04/08 thyssenkrupp AG 07

N/190915 2022/04/08 2022/04/08 thyssenkrupp AG 09
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N/190916 2022/04/08 2022/04/08 thyssenkrupp AG 11

N/190917 2022/04/08 2022/04/08 thyssenkrupp AG 37

N/190918 2022/04/08 2022/04/08 thyssenkrupp AG 42

N/190925 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/190926 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/190927 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/190928 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/190929 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/190931 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 29

N/190932 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 30

N/190933 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 43

N/190934 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 29

N/190935 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 30

N/190936 2022/04/08 2022/04/08 SARUTAHIKO COFFEE Inc. 43

N/190937 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/190938 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/190939 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/190940 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/190941 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/190943 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

09

N/190944 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

35

N/190945 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

38

N/190946 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

41

N/190947 2022/04/08 2022/04/08

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. LTD.

42

N/190949 2022/04/08 2022/04/08 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ CORPORATION) 03

N/190950 2022/04/08 2022/04/08 Gravity Co., Ltd. 09

N/190951 2022/04/08 2022/04/08 Gravity Co., Ltd. 41

N/190955 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 05
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N/190956 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 29

N/190957 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 29

N/190958 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 30

N/190959 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 32

N/190960 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 05

N/190961 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 05

N/190962 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 29

N/190963 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 30

N/190964 2022/04/08 2022/04/08 N.V. Nutricia 32

N/190967 2022/04/08 2022/04/08 43

N/190973 2022/04/08 2022/04/08 12

N/190976 2022/04/08 2022/04/08 Companhia de Investimento Lok Si Fu, Limitada 43

N/190977 2022/04/08 2022/04/08 Companhia de Investimento Lok Si Fu, Limitada 43

N/190978 2022/04/08 2022/04/08 Companhia de Investimento Lok Si Fu, Limitada 43

N/190979 2022/04/08 2022/04/08 Companhia de Investimento Lok Si Fu, Limitada 43

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/189689 N/189690

 Data de registo 2022/04/08

 Data de despacho 2022/04/08

 Titular

 Classe 3

216 214 2 a

 N.º N/189809 N/189810

 Data de registo 2022/04/08

 Data de despacho 2022/04/08

 Titular

Po Sum On Medicine Factory Limited

 Classe 5

216 214 2 a

 N.º N/189854

 Data de registo 2022/04/08
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 Data de despacho 2022/04/08

 Titular

Po Sum On Medicine Factory Limited

 Classe 5

216 214 2 a

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/162537 2022/04/08
LAI KEI BAKERY 

LIMITED

43 214 2 b 215 9 1 c

214 a
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) do 

art.º 214.º

N/178198 2022/04/08
CHOI KA HOU

03 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1
Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/178820 2022/04/12
CHAN HOK CHIO

21 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1
Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/179428 2022/04/12
Scalpers Fashion S.L.

25 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1
Alínea a) do n.º 1 e a 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 o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/179552 2022/04/08
LAM SEONG CHENG

34 214 1 a 2 b 9 1 c

215 1
Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea c) do n.º1 do art.º 9.º e n.º 1 do 

art.º 215.º

N/179553 2022/04/08
LAM SEONG CHENG

32 214 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/180355 2022/04/13 16 214 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/180952 2022/04/08

 
Umegaoka sushi no Midori 

Souhonten Co., Ltd.

30 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e
Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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N/180953 2022/04/08

Umegaoka sushi no Midori 

Souhonten Co., Ltd.

43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/181840 2022/04/08 18 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/183846 2022/04/08 35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/183944 2022/04/12

MACAU PARQUE 

TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME 

PARK AND RESORT 

LIMITED

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/183945 2022/04/12

MACAU PARQUE 

TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME 

PARK AND RESORT 

LIMITED

43 214 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/183946 2022/04/12

MACAU PARQUE 

TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME 

PARK AND RESORT 

LIMITED

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/183947 2022/04/12

MACAU PARQUE 

TEMÁTICO E RESORT S.A. 

em inglês MACAU THEME 

PARK AND RESORT 

LIMITED

43 214 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/184158 2022/04/08 Hankook Tire & Technology 

Co., Ltd.

12 214 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 n.º 1 do 

art.º 215.º



9166    18   2022  5  4 

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/185776 2022/04/12 35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/186489 2022/04/12

SIU MAN CHON

29 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/186490 2022/04/12

SIU MAN CHON

31 214 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/186491 2022/04/12

SIU MAN CHON

35 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/186492 2022/04/12

SIU MAN CHON

43 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/186734 2022/04/12

CHEONG IAM SEONG

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/186735 2022/04/12

CHEONG IAM SEONG

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/187265 2022/04/12

Hung Win Trading Company 

Limited

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/187291 2022/04/12 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

續期

Renovação

N.°

P/003874

(3745-M)

P/007660

(7430-M)

P/007669

(7439-M)

P/009157

(8905-M)

P/009158

(8906-M)

P/009159

(8907-M)

P/009160

(8908-M)
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N.°

P/009874

(9702-M)

N/006211 N/006549 N/006550 N/006551 N/006553 N/006562

N/006563 N/006685 N/006688 N/006886 N/006888 N/007274 N/007275

N/007276 N/007277 N/007278 N/007279 N/007283 N/007427 N/017830

N/017831 N/017833 N/017835 N/017836 N/017837 N/017838 N/017839

N/017840 N/018553 N/018554 N/018555 N/022591 N/022592 N/022593

N/022594 N/022595 N/022596 N/022598 N/022599 N/027616 N/027617

N/027618 N/027860 N/027861 N/028244 N/028245 N/028246 N/028247

N/028403 N/029873 N/030054 N/030055 N/031115 N/031116 N/031140

N/031144 N/031146 N/031152 N/031153 N/031156 N/031158 N/031159

N/031160 N/031161 N/031162 N/031163 N/031170 N/031171 N/031172

N/031173 N/031174 N/031175 N/031522 N/031523 N/031526 N/031681

N/031682 N/031758 N/031759 N/031760 N/031761 N/031762 N/031934

N/031956 N/031957 N/031958 N/031959 N/032096 N/032139 N/032143

N/032144 N/032364 N/032365 N/032366 N/032441 N/032494 N/032495

N/032496 N/032626 N/032709 N/032717 N/032718 N/032816 N/032817

N/032825 N/032826 N/032827 N/032828 N/032829 N/032830 N/032831

N/032832 N/032833 N/032834 N/032835 N/032836 N/033414 N/033415

N/033440 N/033441 N/033442 N/033443 N/033444 N/033445 N/033446

N/033447 N/033448 N/033449 N/033450 N/033451 N/033452 N/033453

N/033454 N/033458 N/033459 N/033460 N/033655 N/033656 N/033657

N/033704 N/033799 N/033904 N/033905 N/033906 N/033907 N/034003

N/034345 N/034453 N/034610 N/034845 N/034846 N/034847 N/034848

N/035090 N/035091 N/035123 N/035152 N/035160 N/035161 N/035162

N/035163 N/035191 N/035192 N/035193 N/035236 N/035237 N/035238

N/035240 N/035241 N/035254 N/035312 N/035355 N/035373 N/035383

N/035384 N/035427 N/035428 N/035429 N/035430 N/035431 N/035432

N/035433 N/035434 N/035435 N/035436 N/035437 N/035438 N/035439

N/035440 N/035441 N/035442 N/035443 N/035444 N/035446 N/035447

N/035448 N/035449 N/035450 N/035451 N/035484 N/035485 N/035486

N/035487 N/035488 N/035489 N/035490 N/035491 N/035492 N/035493

N/035494 N/035495 N/035496 N/035497 N/035846 N/035847 N/083812

N/086352 N/088345 N/088346 N/088347 N/088348 N/088349 N/089023

N/090061 N/090094 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 N/090849 N/090850 N/090891 N/090892 N/090897 N/090899

N/090900 N/090901 N/090906 N/090908 N/090911 N/090912 N/091086

N/091272 N/091273 N/091376 N/091377 N/091433 N/091447 N/091448

N/091449 N/091461 N/091462 N/091463 N/091464 N/091465 N/091466

N/091467 N/091468 N/091469 N/091470 N/091471 N/091472 N/091473

N/091474 N/091479 N/091480 N/091481 N/091482 N/091483 N/091484
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N.°

N/091485 N/091486 N/091523 N/091600 N/091601 N/091602 N/091603

N/091604 N/091605 N/091606 N/091607 N/091628 N/091697 N/091698

N/091699 N/091893 N/091894 N/091895 N/092042 N/092043 N/092044

N/092045 N/092046 N/092047 N/092048 N/092049 N/092050 N/092051

N/092052 N/092053 N/092054 N/092055 N/092056 N/092057 N/092058

N/092059 N/092118 N/092138 N/092173 N/092174 N/092175 N/092176

N/092177 N/092178 N/092179 N/092180 N/092181 N/092182 N/092183

N/092184 N/092185 N/092186 N/092187 N/092188 N/092189 N/092190

N/092191 N/092192 N/092193 N/092194 N/092195 N/092196 N/092197

N/092198 N/092199 N/092200 N/092201 N/092202 N/092246 N/092247

N/092248 N/092284 N/092374 N/092409 N/092679 N/092681 N/092684

N/092685 N/092687 N/092691 N/092695 N/092729 N/092730 N/092731

N/092732 N/092733 N/092734 N/092735 N/092806 N/092818 N/092819

N/092820 N/092821 N/092822 N/092823 N/092907 N/092920 N/092921

N/092960 N/092961 N/092999 N/093043 N/093044 N/093170 N/093171

N/093261 N/093262 N/093263 N/093264 N/093265 N/093266 N/093289

N/093380 N/093381 N/093382 N/093383 N/093439 N/093440 N/093441

N/093442 N/093443 N/093444 N/093445 N/093446 N/093447 N/093448

N/093449 N/093450 N/093451 N/093452 N/093453 N/093518 N/093519

N/093520 N/093522 N/093523 N/093524 N/093525 N/093526 N/093527

N/093528 N/093529 N/093530 N/093565 N/093578 N/093579 N/093624

N/093625 N/093807 N/093808 N/093809 N/093810 N/093811 N/093812

N/093872 N/093873 N/093933 N/093934 N/093935 N/093936 N/094754

N/094755 N/094756 N/094757 N/094770 N/094771 N/094772 N/094773

N/094774 N/094775 N/094803 N/094804 N/094805 N/094806 N/094807

N/094808 N/094809 N/094810 N/094811 N/094812 N/094813 N/094814

N/094840 N/094841 N/094842 N/094843 N/094844 N/094845 N/094846

N/094847 N/094848 N/094849 N/094850 N/094851 N/094852 N/094853

N/094854 N/095229 N/095230 N/095503 N/095651 N/095652 N/095653

N/095654 N/096110 N/096111 N/096128 N/096156 N/096157 N/096158

N/096224 N/096225 N/096231 N/096232 N/096233 N/096234 N/096235

N/096236 N/096300 N/096301 N/096302 N/096303 N/096304 N/096305

N/096306 N/096307 N/096308 N/096309 N/096310 N/096311 N/096312

N/096313 N/096314 N/096315 N/096316 N/096317 N/096371 N/096372

N/096373 N/096374 N/096375 N/096376 N/096377 N/096378 N/096379

N/096380 N/096381 N/096382 N/096383 N/096384 N/096385 N/096386

N/096387 N/096388 N/096389 N/096390 N/096391 N/096392 N/096393

N/096394 N/096395 N/096396 N/096397 N/096398 N/096399 N/096400

N/096628 N/096629 N/096630 N/096631 N/096730 N/096731 N/096732

N/096733 N/096787 N/096837 N/096886 N/097065 N/097066 N/097067

N/097068 N/097069 N/097070 N/097071 N/097072 N/097110 N/097111
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N.°

N/097112 N/097113 N/097114 N/097115 N/097150 N/097151 N/097152

N/097153 N/097154 N/097208 N/097209 N/097210 N/097211 N/097284

N/097339 N/097340 N/097341 N/097342 N/097347 N/097348 N/097349

N/097488 N/097770 N/097771 N/097772 N/097782 N/097790 N/097832

N/097833 N/097965 N/097966 N/097967 N/097968 N/098019 N/098020

N/098021 N/098022 N/098023 N/098038 N/098039 N/098040 N/098041

N/098042 N/098043 N/098127 N/098264 N/098265 N/098266 N/098267

N/098268 N/098269 N/098270 N/098271 N/098272 N/098273 N/098274

N/098275 N/098276 N/098277 N/098278 N/098279 N/098280 N/098281

N/098282 N/098283 N/098333 N/098334

附註

Averbamento

N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/005999

(5858-M)

2022/04/01

Transmissão

Jafra Holding Company 

B.V.

Jafra Mexico Holding Company B.V., 

com sede em Geograaf 30, 6921 EW 

Duiven, Netherlands

P/007084

(6854-M)

P/007106

(6876-M)

2022/04/01

Transmissão

AstraZeneca UK 

Limited

ATNAHS PHARMA UK LIMITED, 

com sede em Suite 1, 3rd Floor 11-12 

St. James’s Square London SW1Y 4LB, 

United Kingdom

N/013949 2022/04/01

Transmissão

AstraZeneca UK 

Limited, sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis do 

Reino Unido

ATNAHS PHARMA UK LIMITED, 

com sede em Suite 1, 3rd Floor 11-12 

St. James’s Square London SW1Y 4LB, 

United Kingdom

N/021867

N/023317

2022/04/07

Transmissão

DPDgroup 

International Services 

GmbH & Co. KG

DPDGROUP INTERNATIONAL 

SERVICES GmbH, com sede em 

Wailandtstrasse 1,63741 Aschaffenburg, 

Germany

N/025344

N/025345

N/025346

N/025552

N/025553

N/025554

N/091781

2022/04/08

Modificação 

de sede

HARD ROCK 

HOLDINGS 

LIMITED

Cannon Place, 78 Cannon Street, 

London EC4N 6AF United Kingdom

N/031796

N/031797

N/031798

2022/04/08

Transmissão por 

fusão

Seminvest Investments 

B.V.

GILMAR S.P.A., com sede em Via 

Malpasso 723/725, 47842 San Giovanni 

in Marignano RN, Italy

N/031934 2022/04/06

Modificação de 

sede

Société des Hôtels 

Méridien

3 rue de Téhéran Paris 75008, France



9170    18   2022  5  4 

N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/032626

N/032627

N/032628

2022/04/01

Modificação de 

sede

BAYER 

AKTIENGESELLSCHAFT

K a i s e r - W i l h e l m - A l l e e , 5 1 3 7 3 

Leverkusen, Germany

N/035846

N/035847

2022/04/11

Modificação de 

identidade

N/084219

N/084220

2022/04/07

Modificação de 

sede

HYDROGEN SRL Padova (PD) Via Redipuglia 20 CAP 

35131, Italy

Modificação de 

identidade

HYDROGEN SPA HYDROGEN SRL

N/090211 2022/04/07

Modificação de 

sede

SAUCONY, INC. 50 0 Totten Pond Road, Waltham, 

Massachusetts 02451, U.S.A.

N/090911

N/090912

N/108438

N/108439

N/108440

N/108441

N/108442

N/108443

N/117524

N/117525

N/117526

N/117527

N/117528

N/117529

N/117530

N/117531

N/117532

N/117533

N/117534

N/117535

2022/03/30

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

249

7 E

N/092042

N/092043

N/092044

N/092045

N/092046

N/092047

N/092048

N/092049

N/092050

N/092051

N/092052

N/092053

N/092054

N/092055

N/092056

N/092057

N/092058

N/092059

N/092818

N/092819

N/092820

N/092821

N/092822

N/092823

2022/04/06

Modificação de 

identidade

奥

OPEN JOINT 

STOCK COMPANY 

"OIL COMPANY 

"LUKOIL"

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY 

"OIL COMPANY "LUKOIL"

N/093611

N/093612

N/093614

N/093616

N/093618

N/093620

2022/04/08

Modificação de 

sede

Chiquita Brands L.L.C. DCOTA Office Center 1855 Griffin 

Road, Suite C-436 Fort Lauderdale, 

Florida, FL 33004-2275, United States 

of America

N/096224

N/096225

2022/04/07

Modificação de 

sede

叁

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/098127 2022/04/07

Modificação de 

sede

叁

BEIJING 

JINGDONG 360 DU 

E-COMMERCE LTD.

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/100041 2022/04/04

Modificação de 

identidade

N/106651

N/106652

N/106653

N/106702

N/106703

N/106704

2022/04/07

Modificação de 

sede

Freshfields 

International Limited

10 0 Bishopsgate London England 

EC2P 2SR

N/108933

N/108934

2022/04/07  

Modificação da 

natureza jurídica 

do titular

Vestergaard SA Vestergaard Sàrl

Transmissão

Vestergaard Sàrl LifeStraw Sàrl, com sede em Place 

Saint-François 1, 10 03 Lausanne, 

Switzerland

N/115037

N/115038

N/115039

N/126647

2022/04/01

Modificação de 

sede

Cervecería Modelo de 

México, S. de R.L. de 

C.V.

Cerrada Palomas Num. Ext. 22 Num. 

Int. Piso 6, Reforma Social, Miguel 

Hidalgo, Mexico City C.P. 11650, 

Mexico

N/126237 2022/04/07

Transmissão

Capucine BAVELIER LOUIS VUITTON MALLETIER, 

com sede em 2 rue du Pont Neuf – 

75001 Paris, France

N/126238 2022/04/07

Transmissão

Franck LACHAIZE LOUIS VUITTON MALLETIER, 

com sede em 2 rue du Pont Neuf – 

75001 Paris, France

N/127976

N/127977

N/127978 2022/04/11

Transmissão 13/H

N/142109

N/142110

N/142111

N/143349

N/143350

2022/04/04

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

106 A 5 7

N/145366

N/147509

N/149141

N/149345

N/150132

N/158325

N/158326

N/164380

N/164381

N/177378

N/179594

N/179633

N/179634

N/181761

N/181762

2022/04/11

Transmissão

SAÚDE MODERNA LIMITADA

54 P
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N.°
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/156323

N/156324

2022/04/11

Transmissão

级

Hempz Intermediate, 

LLC

PBIGROUP, LLC., com sede em 600 

Montgomery Street, Suite 2900, San 

Francisco, California 94111 USA

N/157239 2022/04/11

Modificação de 

identidade

N/172113

N/172114

2022/04/04

Modificação de 

sede C h o n g q i n g G o l d e n 

Antelope E-commerce 

Co., Ltd.

Sanjiao Town, Yongchuan District, 

Chongqing City (in Sanjiao Industrial 

Park, Yongchuan National High-tech 

Zone, Chongqing), China

N/178911 2022/04/04

Modificação de 

identidade

Hunan Huayi Foods 

Co., Ltd.

Hunan Huayi Technology 

Development Co., Ltd.

N/181258

N/181259

2022/04/04

Modificação de 

sede

LOK IN 

ENGENHARIA 

SOCIEDADE 

UNIPESSOAL 

LIMITADA

氹 998 A

N/184640

N/184641

N/184642

N/184643

N/184644

N/184645

N/184646

N/184647

N/184648

N/184649

N/184650

N/184651

N/187175

N/187176

N/187179

N/187180

2022/04/12

Transmissão

International Business 

Machines Corporation

Kyndryl , Inc. , com sede em One 

Vanderbilt Avenue, 15th Floor, New 

York, New York 10017, United States 

of America

重新轉為有效

Revalidação

N.º Data de

revalidação

Data de despacho Titular Classe

N/026497 2022/04/04 2022/04/04 CROWN MELBOURNE LIMITED 43

N/026498 2022/04/04 2022/04/04 CROWN MELBOURNE LIMITED 43

N/026499 2022/04/04 2022/04/04 CROWN MELBOURNE LIMITED 43
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司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado

1 N/078958 ATHLETA (ITM) Inc

TSI

Ac. de 2021/03/03

Proc. n.º 1028/2021

2022/03/21

2 N/143271

TJB

CV3-19-0024-CRJ 2022/02/16

3 N/159515 Oatly AB

TUI

Ac. de 2022/03/02

Proc. n.º 3/2022

2022/03/17

4 N/170573 Oxford Biomedica PLC

TJB

CV3-21-0095-CRJ 2022/02/28

1 
2 
3 
4 
1 O Acordão do TSI, revogou o despacho que declarou a caducidade da marca.
2 A sentença do TJB manteve o despacho de concessão da marca.
3 O Acordão do TUI revogou o despacho de recusa da marca.
4 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da marca.

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/191140 2022/04/12 Immedica Pharma AB 05

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/047845 2022/04/07 Multi Access Limited

N/047854 2022/04/07 Multi Access Limited

N/143271 2022/03/30

T I G E R S U G A R  I N T E R N A T I O N A L 

ENTERPRISE CO., LTD.
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宣佈失效

Declaração de caducidade

N.º
Data de

caducidade
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/131706 2022/04/08 43 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/187613 2022/04/12 d.velop AG ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/189576 2022/03/07 BALLY’S LIMITED Twin River Management Group, Inc.

N/189577 2022/03/07 BALLY’S LIMITED Twin River Management Group, Inc.

N/189886 2022/03/07 Bentley Motors Limited

N/190034 2022/03/21 Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.

N/191022 2022/04/01

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

N/191446 2022/04/01 ROLEX SA

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/186879 2022/03/07 CLARKE, MURRAY COLIN

N/187586 2022/03/07 CLARKE, MURRAY COLIN

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 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9175

 N.º : E/000327

 Data de pedido : 2022/03/30

 Requerente : 

 Endereço : 邨 46 A-B

 Nacionalidade :  Constituída segundo 

as leis de Macau

 Actividade : 

 Nome ou Insígnia : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

E/000322 2022/04/08 9 1 e

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

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/002657

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Zona de espera para sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002658

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002659

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002660

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002661

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002662

[22]  Data de pedido : 2021/03/26

[71]  Requerente : 

  Endereço : 305-311 1 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador :  CHU CHAN KAM

[51]  Classificação : 25 - 03

[54]  Título : 

 Sanitário público montado.

[57]  Resumo : 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002668

[22]  Data de pedido : 2021/04/09

[71]  Requerente : Juvenia Montres S.A.

  Endereço : Rue du Châtelot 21, 2300 La Chaux-

-de-Fonds, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Kouch Keav Sui

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio de pulso.

[57]  Resumo : A novidade do relógio de pulso reside 

nas características da forma e da configuração aplica-

das ao artigo conforme mostrado nas imagens.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002669

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : JEWELRY DESIGNER SHOW-

CASE, INC.

  Endereço : 4366/A Victory Blvd–2nd Floor, Sta-

ten Island, NY 10314. Delaware, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : D ANNUNZIO, ARTHUR

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um anel, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 29/754,839

[21]  N.º : D/002670

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : JEWELRY DESIGNER SHOW-

CASE, INC.

  Endereço : 4366/A Victory Blvd–2nd Floor, Sta-

ten Island, NY 10314. Delaware, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : D ANNUNZIO, ARTHUR

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : O desenho ornamental de um anel, 

conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 29/754,841

[21]  N.º : D/002671

[22]  Data de pedido : 2021/04/14

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

 011500
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 1

 2

 3

 4

 5

  Figura : 

[21]  N.º : D/002818

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

[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 :  Shanna WANG

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/02  China

N.º 202130186662.3

[21]  N.º : D/002825

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

[71]  Requerente : LA MONTRE HERMES S.A.

  Endereço : Erlenstrasse 31A, CH-2555 BRÜGG, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Pierre-Alexis DUMAS

[51]  Classificação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Pulseira para relógio de pulso.

[57]  Resumo : As caracteristicas do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações. 

Nos desenhos, as linhas pontilhadas representam ca-

racterísticas que não fazem parte do modelo e que não 

são reivindicadas.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/04/01  

WIPO N.º 103487

[21]  N.º : D/002827

[22]  Data de pedido : 2021/10/08

[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 :  HE, Chengyuan,  SUN, 

Jing

[51]  Classificação : 14 - 03

[54]  Título : 

 Telemóvel.

[57]  Resumo : 

1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/09  China

N.º 202130199130.3
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[21]  N.º : D/002829

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

[71]  Requerente : CELINE

  Endereço : 16 rue Vivienne 75002 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : HEDI SLIMANE

[51]  Classificação : 26 - 04

[54]  Título : 

 Vela(s).

[57]  Resumo : As características do desenho para 

as quais a novidade é reivindicada são a forma e a 

configuração do artigo conforme mostrado nas re-

presentações.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/04/15  União Euro-

peia N.º 008504203-0001

[21]  N.º : D/002830

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

[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 : 2021/04/15  China

N.º 202130214687.X

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/002456 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002457 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002687 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002688 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002689 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002706 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002707 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL
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N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002740 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002741 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002742 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002743 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002744 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002745 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002746 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002747 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002748 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

D/002749 2022/04/07 2022/04/07 CHANEL

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202180001686.4

Data de pedido 2021/06/07 N.º de anúncio CN 

114127785A 2022/03/01

[51]  Classificação : G06T7/30, G06T9/00, G06K9/62, 

G06V10/74, G06V10/80

[54]  Título : 

 Método de conclusão da nuvem de pontos, método de 

treinamento de rede, seus dispositivos, equipamentos 

e meios de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/04/15  Singapura

N.º 10202103895P

[21]  N.º : J/005348

[22]  Data de pedido : 2021/09/28

[71]  Requerente : 

 SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 

do artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 

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 

Propr iedade Intelectual entre a Direcção Nacional da 

Propr iedade Intelectual e a Direcção dos Serv iços 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/005345

[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 : , , , , 



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9181

  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 202180001667.1

Data de pedido 2021/06/25 N.º de anúncio CN 

114127782A 2022/03/01

[51]  Classificação : G06T7/00, G06T7/11, G06T7/246, 

G06T7/62 , G06T7/70, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método de processamento de imagem, dispositivo, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento de 

computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/06/18  Singapura

N.º 10202106587X

[21]  N.º : J/005740

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

[71]  Requerente : 

 SCOSCHE INDUSTRIES, INC.

  Endereço : 1550 Pacific Avenue, Oxnard, Califor-

nia 93033, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980093192.6

Data de pedido 2019/12/26 N.º de anúncio CN 

113826297A 2021/12/21

[51]  Classificação : H02J7/00, H02J7/02, H02J50/10, 

H05K5/02, H05K7/10, H05K7/12, H05K7/14

[54]  Título : 

 Estação de carregamento de dispositivo modular.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/12/27  Estados Unidos 

da América N.º 16/234,305

[21]  N.º : J/005871

[22]  Data de pedido : 2022/03/10

[71]  Requerente : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S D , P R , K

, S , A , E , 

M M , , L V , B , W , R R

, S T , B , E , R W , 

D , A C , C , T , A

W , , M C , L , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110878274.0

Data de pedido 2015/10/29 N.º de anúncio CN 

113549120A 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 H7/0 6 ,  C 0 7 D4 87/0 4, 

C07D519/00, C07F9/24, C07F9/6561, C07H1/00, 

C07H1/02 , C07H9/02 , C07H11/0 0, C07H13/0 0, 

C07H15/18, C07H17/02, C07H19/14

[54]  Título : 苷

 Método de preparação de ribonucleotídeo.

[57]  Resumo : (Filovi-

r idae)

[30]  Prioridade : 2014/10/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/072 ,331

 2015/01/20  Estados Unidos da América

N.º 62/105 ,619
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[21]  N.º : J/005891

[22]  Data de pedido : 2022/03/18

[71]  Requerente : 

 Bone Therapeutics SA

  Endereço : Rue Auguste Piccard, 37, 6041 Gosse-

lies, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : B , S , S

, D , C , A–S , B , A

, L , P–Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980075918.3

Data de pedido 2019/09/25 N.º de anúncio CN 

113056557A 2021/06/29

[51]  Classificação : C12N5/077

[54]  Título : 

 Métodos para diferenciar células-tronco mesenqui-

mais.

[57]  Resu mo : (MSC)

– MSC

-

M SC -

MSC

-

[30]  Prioridade : 2018/09/25  União Euro-

peia N.º 18196717.5

 2 0 1 9 / 0 4 / 1 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 19169084.1

[21]  N.º : J/005892

[22]  Data de pedido : 2022/03/18

[71]  Requerente : 

 Bone Therapeutics SA

  Endereço : Rue Auguste Piccard, 37, 6041 Gosse-

lies, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : S , D , C , S

, L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 201980077042.6

Data de pedido 2019/09/25 N.º de anúncio CN 

113260713A 2021/08/13

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C12Q1/6881, C12Q1/6876, 

C12N5/077, C12N5/0775

[54]  Título : 

 Métodos e finalidades para determinar o potencial os-

teogénico de células diferenciadas in vitro.

[57]  Resumo : CD73 CD105 CD44

C D10

CD73 CD105 CD10 CD44

CD73

CD105 CD44

-

MSC MSC

-

[30]  Prioridade : 2018/09/25  União Euro-

peia N.º 18196721.7

[21]  N.º : J/005906

[22]  Data de pedido : 2022/03/23

[71]  Requerente : 

 BIOATLA, INC.

  Endereço : 

11010 92121

 11085 Torreyana Road, Suite 100, San Diego, CA 

92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080042594.6

Data de pedido 2020/06/10 N.º de anúncio CN 

114026127A 2022/02/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/3 0 ,  C 0 7 K16/4 6 , 

C07K16/28, G01N33/574, A61K47/68, A61K45/00, 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : EPCAM

 Anticorpos anti-EPCAM condicionalmente activos, 

fragmentos de anticorpos, imunoconjugados dos mes-

mos e usos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

EpCA M 肽

EpCA M

肽

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/06/11  Estados Unidos 

da América N.º 62/860 ,092
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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 De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/005415

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[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 ZL201680079163.0

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108697590B 2021/08/13

[51]  Classificação : A61K8/11, A61K8/72, A61K8/41, 

A61K8/81, A61K8/89, A61Q1/10

[54]  Título : 

 Composição e método de rímel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/256276

[21]  N.º : J/005416

[22]  Data de pedido : 2021/10/18

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[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 ZL201680079173.4

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108697617B 2021/08/13

[51]  Classificação : A61K8/72, A61K8/73, A61K8/41, 

A61K8 /81,  A61K8 /89,  A61K8 /891,  A61K8 /11, 

A61Q1/10

[54]  Título : 

 Composição e método de rímel.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2015/11/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/256292

[21]  N.º : J/005562

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGRO-

PECUARIA – EMBRAPA

  Endereço : Parque Estação Biológica-PqEB Av. 

W3 Norte, Final Asa Norte, CEP-70770-901 Brasíllia-

-DF, Brazil

  Nacionalidade :  Brasileira

[73]  Titular : 

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA

  Endereço : Campus Universitário Darcy Ribeiro, 

Asa Norte, CEP-70910-970, Brasília - DF, Brazil

  Nacionalidade :  Brasileira

[72]  I nventor :  

FILHO, Elíbio Leopoldo Rech, 
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 FERREIRA, Natalia Cristina Ver-

za,  VIANNA, Giovanni 

Rodr igues,  SILVA, 

Felipe Rodrigues da,  

ARAGAO, Francisco José Lima, 

 ANDRADE, Alan Carvalho, 

  BITTENCOURT, Daniela Ma-

tias de Carvalho, 

 JUNIOR, Pedro Ismael da Silva, 

 SOUTO, Betúlia de Morais, 

 MADEIRA, Luisa de Moraes, 

 MOTTA, Paulo César, 

 COLNAGO, Luiz Alberto

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711245428.2

Data de pedido 2008/03/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 108218972B 2021/10/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/435, C12N15/12 , 

A61K38/17, A61P31/00

[54]  Título : Nephilengys Cruentata

 Proteína da teia da aranha Nephilengys Cruentata.

[57]  Resumo : 

Nephilengys Cruentata

Parawixia Bistriata

Nephilengys Cruentata

Parawixia Bistr iata

産

衆

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2007/03/16  Brasi l

N.º PI0701826-6

[21]  N.º : J/005563

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

  Endereço : 

888  

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980076095.6

Data de pedido 2019/12/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 112996913B 2022/01/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, A61K48/0 0, 

A61P21/00, C07H21/00

[54]  Título : 

 Molécula de ácido nucleico oligomérico e a sua aplicação.

[57]  Resumo : 

爲16-35 苷 苷 苷

SM N2啓 75% 碱

[30]  Pr ior idade : 2018/12/29  China

N.º 201811634268.5

[21]  N.º : J/005572

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

  Endereço : Pleinlaan 2 1050 Brussel, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[73]  Titular : 

 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

  Endereço : KU Leuven R&D Waaistraat 6 box 

5105 3000 Leuven, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081922.7

Data de pedido 2016/12/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 108700537B 2021/08/27

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o  :  G 01 N2 7/ 0 2 ,  B 01 L 3/ 0 0 , 

G01N33/483

[54]  Título : 

 Sistemas e métodos para a condução de espectroscopia 

de impedância electroquímica.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/17  Reino Unido

N.º 1522323.3

[21]  N.º : J/005646

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

  Endereço : 

888  

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202080006273.0

Data de pedido 2020/04/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 113260702B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/113, C12N15/10, 

A61K48/00, A61K31/713, A61P7/00

[54]  Título : 卟啉

 Moléculas de ácidos nucleicos oligoméricas e sua apli-

cação no tratamento de porfiria aguda intermitente.

[57]  Resumo : HMBS

HMBS

RNA

R NA HMBS

16-35

苷

75%

75% 苷 3

0-6 苷

H M BS mR NA

酶

[30]  Prioridade : 2019/04/30  China

N.º 201910364093.9

[21]  N.º : J/005650

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Agenus Inc.

  Endereço : 3 Forbes Road, Lexington, MA 02421, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD

  Endereço : Stadelhoferstrasse 22, Zurich CH-

8001, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 M EMOR IA L SLOA N K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : 1275 York Avenue New York, NY 

10065, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M V , C A , G , 

D , J D , T , D A , 

M A , N S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680042887.8

Data de pedido 2016/05/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849144B 2021/09/17

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : -CTLA-4

 Anticorpos anti-CTLA-4 e métodos de uso dos mes-

mos.

[57]  Resumo : CTLA-4

C T L A-4

[30]  Prioridade : 2015/05/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/168,391

 2015/06/19  Estados Unidos da América

N.º 62/182,363

 2015/07/09  Estados Unidos da América

N.º 62/190,653

 2015/11/18  Estados Unidos da América

N.º 62/257,202

 2016/01/19  Estados Unidos da América

N.º 62/280,263

 2016/02/08  Estados Unidos da América

N.º 62/292,500

 2016/02/12  Estados Unidos da América

N.º 62/294,558
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 2016/04/15  Estados Unidos da América

N.º 62/323,226

[21]  N.º : J/005673

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 KARUS THERAPEUTICS LTD

  Endereço : Genesis Building, Library Avenue, 

Harwell Campus, Oxfordshire OX11 0SG, the United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058484.2

Data de pedido 2016/08/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 108137613B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D491/147, C07D495/14, 

A61P35/00

[54]  Título : 3- 酶

 Compostos heterocíclicos tricíclicos como inibidores 

de fosfoinositídeo 3-quinase.

[57]  Resumo : I I

R3 H C1-C10

-O-C1-C10 -N H-C1-C10 -S-C1-C10

-O- C1-C10 -NH- -NH-C(O)-NH-

-C-(O)-NH- R3 H

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/19  Reino Unido

N.º 1514751.5

[21]  N.º : J/005674

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 KARUS THERAPEUTICS LTD

  Endereço : Genesis Building, Library Avenue, 

Harwell Campus, Oxfordshire OX11 0SG, the United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, 

, , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680058333.7

Data de pedido 2016/08/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 108349988B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D491/147, C07D495/14, 

A61P35/00

[54]  Título : 3- 酶

 Compostos heterocíclicos tricíclicos como inibidores 

de fosfoinositídeo 3-quinase.

[57]  Resumo : I I

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/08/19  Reino Unido

N.º 1514754.9

[21]  N.º : J/005675

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 KARUS THERAPEUTICS LTD

  Endereço : Genesis Building, Library Avenue, 

Harwell Campus, Oxfordshire OX11 0SG, the United 

Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680057437.6

Data de pedido 2016/08/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 108348505B 2021/10/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/4184, A61K31/69, 

A61P35/00, A61K31/5386, A61K31/519

[54]  Título : 3- 酶

 Composição que contém inibidor de fosfoinositida 

3-quinase e segundo agente antiproliferativo.

[57]  Resumo : I

BCL2 Mcl-1

酶 ADP- 酶 PARP
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酶

ARN-509 MYC

[30]  Prioridade : 2015/08/19  Reino Unido

N.º 1514760.6

[21]  N.º : J/005689

[22]  Data de pedido : 2022/01/04

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Baxalta Incorporated

  Endereço : 1200 Lakeside Drive Bannockburn, 

IL 60015 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Baxalta GmbH

  Endereço : Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark, 

Opfikon, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : 

 THE RESEARCH FOUNDATION FOR THE STA-

TE UNIVERSITY OF NEW YORK

  Endereço : 35 State street, Albany, NY 12207, 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 BROOKHAVEN SCIENCE ASSOCIATES, LLC

  Endereço : 40 Brookhaven Ave. Building 460 Up-

ton, NY 19973-500, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A  Brain, A. CRO-

WE,  Ian LIVEY,  Maria 

O ROURKE,  Michael SCHWEN-

DINGER, J  John, J. DUNN, J

 Benjamin, J. LUFT

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710853809.2

Data de pedido 2011/05/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 107641151 B 2021/10/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14 / 2 0 ,  C12N15/31, 

A61K39/02, A61K39/116, A61P31/04

[54]  Título : OSPA

 Quimeras OSPA e seu uso em vacinas.

[57]  Resumo : OSPA

OspA

OspA OspA

OspA

肽 OspA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/05/14  Estados Unidos 

da América N.º 61/334,901

[21]  N.º : J/005705

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.

  Endereço : 9393 Towne Centre Drive Suite 110 

San Diego, CA 92121, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810570209.X

Data de pedido 2014/10/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108558889B 2021/11/05

[51]  Classificação : C07D237/14

[54]  Título : 

 Inibidores de bromodomínio.

[57]  Resumo : 

酰

[30]  Prioridade : 2013/10/18  Estados Unidos 

da América N.º 61/893,133

 2014/01/24  Estados Unidos da América

N.º 61/931,467

[21]  N.º : J/005711

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 CITY OF HOPE

  Endereço : 1500 E. Duarte Road, Duarte, Cali-

fornia 91010-3000, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A  HERRMANN, Andreas, 

H  YU, Hua

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680015852.5
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Data de pedido 2016/01/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 107427550B 2021/10/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 38 /14 ,  A61K47/54 , 

A61K39/08

[54]  Título : 

 Anticorpos de penetração celular.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/104,653

[21]  N.º : J/005730

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : -

 M EMOR I A L SLOA N-K ET T ER I NG CA NCER 

CENTER

  Endereço : 1275 York Avenue New York, New 

York 10065, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 EUREKA THERAPEUTICS, INC.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 362, 

Emeryville, CA 94608, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D A , T , C , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610832132.X

Data de pedido 2012/04/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 106632677B 2021/10/26

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/32 ,  C12N15/13, 

G01N33/574, A61K39/395, A61K47/68, A61P35/02, 

A61P35/00

[54]  Título : HLA-A2 WT1肽 T

 Anticorpos semelhantes ao receptor de célula T especí-

ficos para o peptídeo WT1 apresentado por HLA-A2.

[57]  Resumo : WT1

W T1

CAR

HLA-A0201 W T1肽

W T1

W T1

ALL AML

MDS WT1

A

[30]  Prioridade : 2011/04/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/470,635

 2011/05/31  Estados Unidos da América

N.º 61/491,392

[21]  N.º : J/005738

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N C , , M L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038492.0

Data de pedido 2016/06/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 107708810B 2021/10/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/6 8 ,  C 0 7 K16/ 2 8 , 

C07D519/00, A61P35/00

[54]  Título : 

 Conjugados de anticorpos de engenharia de cisteína.

[57]  Resumo : -

CBA Cys

CH3 CBA EU/OU

442 C442 Cys

[30]  Prioridade : 2015/06/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/186,254

 2016/05/18  Estados Unidos da América

N.º 62/338,245

[21]  N.º : J/005743

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08
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[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : W C , R Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810251853.0

Data de pedido 2013/09/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 108586487B 2021/11/05

[51]  Classificação : C07D498/18

[54]  Título : 酰

 Métodos melhorados para a acilação de «maytansinol».

[57]  Resumo : 

N- NCA

N-

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/09/26  Estados Unidos 

da América N.º 61/705,731

[21]  N.º : J/005749

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 LABORATORIOS LEON FARMA SA

  Endereço : Ci La Vallina S/N Poligono Industrial 

Navatejera Villaquilambre, 24008 Leon, Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

[72]  Inventor : D  , C – , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680045547.0

Data de pedido 2016/06/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 108025014B 2021/10/22

[51]  Classificação : A61K31/585, A61P15/18

[54]  T ítu lo : 

 Contraceptivo à base da drospirenona para a paciente 

com excesso de peso.

[57]  Resumo : 3mg

[30]  Prioridade : 2015/06/23  União Euro-

peia N.º 15305965.4

 2015/06/23  China N.º 201510348953.1

[21]  N.º : J/005752

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Riangelo Javier De Cuba

  Endereço : 10 Scopetstraat Oranjestad, Nether-

lands

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710362940.9

Data de pedido 2012/03/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107194682 B 2021/11/02

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q20/16 , G 0 6Q20/32 , 

G07F17/32, H04M3/38, H04M3/42

[54]  Título : SMS

 Sistema de pagamento por SMS com estorno na conta 

de utilizador de telefone.

[57]  Resumo : SMS

SMS

SMS SMS

SM S

SMS

SMS

SMS

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/03/10  Estados Unidos 

da América N.º 13/045,475

[21]  N.º : J/005756

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 SUZHOU YABAO PHARMACEUTICAL R&D 

CO., LTD.
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  Endereço : 215123 

218 B7 801

 Unit 801, Building B7, BioBay, No. 218 Xing Hu Stre-

et, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, 215123, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 LIFEARC

  Endereço : 7-12

 Registered Office Lynton House, 7-12 Tavistock Squa-

re, London, WC1H 9LT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor :  XIA, Yan, 

 Edward, Giles, MCIVER,  SONG, Yang, 

 XU, Yuanyuan,  ZHU, Lin,  CHU, 

Chunjun,  WU, Ling,  LIU, Miao, 

 Justin, Stephen, BRYANS

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780026871.2

Data de pedido 2017/06/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109071558B 2021/10/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D491/14, C07D267/04, 

C07D487/04, C07D243/06, C07D498/04, C07D519/00, 

A61P35/00, A61P25/00, A61K31/437, A61K31/4162

[54]  Título : 

 Compostos heterocíclicos tricíclicos substituídos e seus 

usos.

[57]  Resumo : 

N-

酶

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/15  China

N.º PCT/CN2016/085811

 2016/07/08  China N.º PCT/CN2016/089365

[21]  N.º : J/005779

[22]  Data de pedido : 2022/01/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Z hejia ng SenseTi me Tech nolog y Development 

Co.,Ltd.

  Endereço : 

857 288-8 311215

 Room 288-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Stre-

et, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang Province. 

311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SHENG, Chongshan,  

ZHANG, Guofeng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910568726.8

Data de pedido 2019/06/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 112149659B 2021/11/09

[51]  Classificação : G06K9/32

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de posicionamento, equipamento 

electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005788

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

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : RSEM

 RSEM, LIMITED PARTNERSHIP

  Endereço : 3, Place Ville Marie Bureau 12350, 

niveau L#150 Montreal (Quebec) H3B 0E7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580058020.7

Data de pedido 2015/09/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 107207577B 2021/11/09

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07K14/705, A61K31/7088, 

A61K31/713, A61K38/17, A61K39/395, A61P29/00, 

A61P37/06, C07K16/22, C07K16/28, C12N15/113, 

C12N15/12

[54]  Título : 
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 Composições e métodos para o tratamento e a preven-

ção de inflamação.

[57]  Resumo : NRP1

i i i

SEM A3A

[30]  Prioridade : 2014/09/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/046,459

[21]  N.º : J/005800

[22]  Data de pedido : 2022/02/10

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Meyer Intellectual Properties Limited

  Endereço : 382

 382 Kwun Tong Road, Kowloon, Hong Kong, c/o 

Meyer Corporation, US

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[73]  Titular : 

 Cheng, Stanley Kin Sui

  Endereço : One Meyer Plaza, Vallejo, California 

94590, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780025518.2

Data de pedido 2017/02/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 109414128B 2021/11/12

[51]  Classificação : A47J27/00, A47J36/02

[54]  Título : 

 Artigo com a superfície reforçada de preparação de 

alimentos antiaderentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/299,669

[21]  N.º : J/005806

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 NEODYNE BIOSCIENCES, INC.

  Endereço : 47801 Fremont Blvd. Fremont, CA 

94538, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J A , R H , 

, J , M A  , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480027031.4

Data de pedido 2014/03/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 105246439B 2021/11/19

[51]  Classificação : A61F13/00

[54]  Título : 

 Dispositivos de tratamento de feridas ou pele com for-

ma geométrica de borda variável.

[57]  Resumo : 

减

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 13/844,019

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 13/844,154

[21]  N.º : J/005811

[22]  Data de pedido : 2022/02/14

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 IMMUNOGEN, INC.

  Endereço : 830 Winter Street, Waltham, Massa-

chusetts 02451-1477, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , R , R , H , 

Y

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810464381.7

Data de pedido 2004/10/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 108578710B 2021/11/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K47/68, A61K31/5365, 

A61P35/00
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[54]  Título : 

 Conjugados de «maytansinoid» do agente de ligação 

celular ligados por meio de ligante não clivável.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2003/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 60/509,901

 2004/10/08  Estados Unidos da América

N.º 10/960,602

[21]  N.º : J/005829

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Sesen Bio, Inc.

  Endereço : 245 First Street, Suite 1800, Cambrid-

ge, Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M M , A , E S

, G –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580065652.6

Data de pedido 2015/11/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 107249631B 2021/11/23

[51]  Classificação : A61K39/395, A61P27/02

[54]  Título : IL-6

 Anticorpos IL-6 melhorados.

[57]  Resumo : IL-6

IL-6

[30]  Prioridade : 2014/11/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/077,105

 2014/12/04  Estados Unidos da América

N.º 62/087,448

 2015/10/28  Estados Unidos da América

N.º 62/247,705

[21]  N.º : J/005831

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 PERMANENT PRIVACY LTD.

  Endereço : Sea Meadow House Blackburne Highway 

Road Town, Tortola (VG)

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Inventor :  Pak Kay YUEN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680090783.4

Data de pedido 2016/11/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 109964445B 2021/11/19

[51]  Classificação : H04L9/08

[54]  Título : 

 Método e sistema de protecção de cópia não autoriza-

da (Anti-clonagem).

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005858

[22]  Data de pedido : 2022/03/07

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 University Health Network

  Endereço : 190 Elizabeth Street, R. Fraser Eliott 

Bu i ld i ng Room 1S-417 Toronto, ON M5G 2C4, 

Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

[72]  Inventor :  DA-

COSTA, Ralph Sebastian, C  WIL-

SON, Brian C.,  ZHANG, Kai

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente 201510283523.6

Data de pedido 2009/05/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 104939806B 2021/12/10

[51]  Classificação : A61B5/00, A61B10/00, G01N21/64

[54]  T ítu lo : 
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 Dispositivo e método para imagens e monitoramento 

baseados em fluorescência.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2008/05/20  Estados Unidos 

da América N.º 61/054 ,780

[21]  N.º : J/005863

[22]  Data de pedido : 2022/03/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M T S , F

– , G , C , C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680035606.6

Data de pedido 2016/06/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 107847592B 2022/01/21

[51]  Classificação : A61K39/395

[54]  Título : 

CSF-1R

 Anticorpos contra CSF-1R humano destinados à indu-

ção de linfocitose em linfomas ou leucemias.

[57]  R e s u m o :  

CSF-1R CSF-1R

CD20

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/24  União Euro-

peia N.º 15173638.6

 2 0 16 / 0 1 / 1 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16151129.0

[21]  N.º : J/005866

[22]  Data de pedido : 2022/03/09

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 ROBOCATH

  Endereço : 19 street Marie Curie 76000 Rouen 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680037281.5

Data de pedido 2016/06/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107847279B 2022/01/07

[51]  Classificação : A61B34/30, A61M25/01

[54]  Título : 

 Método robótico para conduzir o cateter e o guiador 

de cateter.

[57]  Resumo : 15′

15″ 24

24′ 24″ 24″′ -

24 24′ 24″ 24″′

15″ T -

24 24′ 24″ 24″′

15″ -

24 24′ 24″ 24″′ 15″ T

15″

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2015/06/12  França

N.º 1555365

[21]  N.º : J/005867

[22]  Data de pedido : 2022/03/09

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME LINGANG INTELLI-

GENT TECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 

1775 29 30 2 01

 Room 01, 2nd Floor, No. 29, 30, Lane 1775, Qiushan 

Road, Mucheng Town, Lingang New Area, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pudong New Area, 

Shanghai 200232, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010972920.5

Data de pedido 2020/09/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 112102418B 2022/02/11

[51]  Classificação : G06T7/80

[54]  Títu lo : 

 Um tipo de método de calibração, dispositivo, equipa-

mento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005870

[22]  Data de pedido : 2022/03/10

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 BIOSIGHT LTD.

  Endereço : 3 Hayarden St. Airport City, P.O.B 

1083, Lod 7019802, Israel

  Nacionalidade :  Israelita

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680076389.5

Data de pedido 2016/12/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108431017B 2021/12/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07H19/06, C07H19/067, 

A61P35/00, A61P35/02, A61K31/7068, A61K47/50

[54]  Título : 

 Sais de conjugados para uso na terapia do câncer.

[57]  Resumo : 

苷

[30]  Prioridade : 2015/12/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/262 ,428

 2016/01/25  Israel N.º PCT/IL2016/050077

 2016/08/03  Estados Unidos da América

N.º 62/370 ,257

[21]  N.º : J/005872

[22]  Data de pedido : 2022/03/11

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 JACOBIO PHARMACEUTICALS CO., LTD.

  Endereço : 

88 5 2

 No. 88 Kechuang Street 6th, Bld-F2, BDA, Beijing 

100176, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780035294.3

Data de pedido 2017/06/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311848B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 D4 01 /14 ,  A61P 9/0 0 , 

A61P19/00, A61P21/00, C07D401/04, C07D471/10, 

C07D491/107, C07D498/10, A61K31/506, A61K31/537, 

A61P35/00

[54]  Título : SHP2

 Novos derivados heterocíclicos usados como inibidores 

de SHP2.

[57]  Resumo : I SHP2

吡嗪 SHP2

SH P2

SHP2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/07  China

N.º PCT/CN2016/085122

[21]  N.º : J/005873

[22]  Data de pedido : 2022/03/14

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
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  Endereço : 坂

 518129

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880058771.2

Data de pedido 2018/01/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 111373777B 2021/12/28

[51]  Classificação : H04W8/02

[54]  Título : SIM

 Um tipo de método e dispositivo de controlo de acesso 

à rede pelo cartão Soft SIM.

[57]  Resumo : SIM

SIM

SI M

SI M

SIM

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/10/09  Ch ina

N.º 201710931163.5

[21]  N.º : J/005874

[22]  Data de pedido : 2022/03/14

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 DUESENFELD GMBH

  Endereço : Rothbergstrasse 8, 38176 Wendeburg, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : C  HANISCH, Christian, 

B  W EST PH AL, Bast ian, W

 HASELRIEDER, Wolfgang, M  SCHOE-

NITZ, Martin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680024248.9

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 107636875B 2022/01/11

[51]  Classificação : H01M6/52, H01M10/54, C22B1/00

[54]  Título : 

 Método destinado ao tratamento de baterias usadas, 

em particular baterias recarregáveis, e instalação de 

processamento de baterias.

[57]  R e s u m o :  

10

10 24 24

42

42 46

24

24

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/28  Alemanha

N.º 102015207843.4

[21]  N.º : J/005875

[22]  Data de pedido : 2022/03/14

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Kangpu Biopharmaceuticals, Ltd.

  Endereço : 

780 818  201203

 780 Cailun Road, Suite 818, Zhangjiang Hi-Tech Park, 

Pudong New Area, Shanghai 201203, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  GE, Chuansheng,  

LIAO, Baisong,  LEE, Wen-Cherng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076085.3

Data de pedido 2017/12/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 110049765B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : A61K31/454, A61K31/5377, 

A61K31/4166, A61K31/4439, A61K31/573, A61K31/57, 

A61K31/5025, A61K31/5685, A61K31/365, A61P35/00

[54]  Título : 

 Um tipo de composição, sua aplicação e método de 

tratamento.

[57]  Resumo : 

I
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/12/16  Ch ina

N.º 201611170723.1

[21]  N.º : J/005876

[22]  Data de pedido : 2022/03/15

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , D J , G A , 

R , D M , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911321337.1

Data de pedido 2014/12/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 111065041B 2022/02/18

[51]  Classificação : H04S7/00, G10L19/008, H04S3/00

[54]  Título : 

 Geração de áudio binaural em resposta ao áudio mul-

ticanal e usando pelo menos uma rede de atraso de 

feedback.

[57]  Resumo : 

(BRIR)

(F DN)

BRIR

F DN

BR IR

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/923 ,579

 2014/05/05  Estados Unidos da América

N.º 61/988 ,617

[21]  N.º : J/005877

[22]  Data de pedido : 2022/03/15

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : R –

 MOHAJER-SHOJAEE, Reza

  Endereço : 3926 Sapphine Dr., Encino, CA 91436 

US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R –

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780004384.6

Data de pedido 2017/07/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 108601609B 2021/12/28

[51]  Classificação : A61B17/34

[54]  Título : 

 Conjunto de peças de trocarte com ponta atraumática 

móvel e métodos de uso.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/19  Estados Unidos 

da América N.º 62/364 ,132

[21]  N.º : J/005878

[22]  Data de pedido : 2022/03/15

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 TAIGEN BIOTECHNOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 138 7

 7F, 138 Shin Ming Rd. Neihu Distr ict, 114 Taipei, 

Taiwan, China
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[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980001275.8

Data de pedido 2019/01/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110300753B 2022/01/04

[51]  Classificação : C07D471/04

[54]  Título : 酶

 Inibidores de «endonuclease» dependentes de CAP.

[57]  Re s u mo : I

I A1 C R4 N A 2 C R 5’ R6’ N R7’ A 3

C R5’R6’ N R7’ R1 R2 R2’ R3 R3’ R4 R5 R5’

R6 R6’ R7 R7’

C1- 6 C 2- 6

C2-6 C1-6 C2-6 C1-6

C1-6 C1-6 C3-20 C3-20

R5 R6 R5’ R6’ R5 R5’

C3-10 C3-10

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/01/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/620 ,065

[21]  N.º : J/005881

[22]  Data de pedido : 2022/03/15

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

  Endereço : 

2 B 2240-033

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910439981.2

Data de pedido 2019/05/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 110191115B 2022/02/18

[51]  Classificação : H04L9/40

[54]  Título : 

 Um tipo de método de compartilhamento e protecção 

de dados remotos, lado de servidor, lado de cliente e 

sistema.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005882

[22]  Data de pedido : 2022/03/15

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 480 Arsenal Street, Suite 110, Water-

town, MA 02472, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , R B , D K , 

, M , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810192506.5

Data de pedido 2013/08/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108329312B 2021/12/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D207/08, 

C07D403/10, C07D221/18, C07D295/155, C07D205/04, 

C07D295/15, C07D233/74, C07C237/12, A61K31/65, 

A61P31/04, A61P31/06, A61P11/00, A61P17/00

[54]  Título : 

 Compostos de tetraciclina.

[57]  Resumo : I

I

I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/08/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/695 ,947

[21]  N.º : J/005883

[22]  Data de pedido : 2022/03/16

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A
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 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010827077.1

Data de pedido 2020/08/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 111899268B 2022/02/18

[51]  Classificação : G06T7/12, G06T5/00, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de segmentação de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005884

[22]  Data de pedido : 2022/03/17

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201 518000

 Room 201, Building A, No.1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong, 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Chenghan,  LIU, 

Ziwei,  WU, Lingyun,  LUO, Ping

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910441976.5

Data de pedido 2019/05/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 110189249B 2022/02/18

[51]  Classificação : G06T3/00, G06T7/90

[54]  Título : 

 Um tipo de método e dispositivo de processamento de 

imagem, equipamento electrónico e meio de armaze-

namento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005885

[22]  Data de pedido : 2022/03/17

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 The National Institutes of Pharmaceutical R&D Co., 

Ltd

  Endereço : 27

 102206

 No.27 Zhansimen Road, Shahe, Changping District, 

Beijing 102206, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  YIN, Huijun,  YAN, 

Xu,  ZONG, Libin,  TIAN, Weixue, 

 ZHENG, Li,  DOU, Haoshuai,  YANG, 

Yan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076186.0

Data de pedido 2017/12/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 110072865B 2022/02/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/53, 

A61P35/00

[54]  Título : 吡

 Composto heterocíclico aromático de pirrol, método 

de preparação e uso médico do mesmo.

[57]  Resumo : 吡

I

BT K 酶

BTK 酶

I



N.º 18 — 4-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9199

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2017/02/08  China

N.º 201710068798.7

[21]  N.º : J/005886

[22]  Data de pedido : 2022/03/17

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , E , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780036886.7

Data de pedido 2017/06/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415366B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P9/10, A61P3/10, A61P27/06

[54]  Título : 1,2,3 4,5-d

 Derivados de «[1,2,3]Triazolo[4,5-d]Pyrimidine».

[57]  Resumo : 

I I 2

CB2

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/23  União Euro-

peia N.º 16175914.7

[21]  N.º : J/005887

[22]  Data de pedido : 2022/03/17

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Research Frontiers Incorporated

  Endereço : 240 Crossways Park Drive, Woodbury, 

New York 11797, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , , S M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780026583.7

Data de pedido 2017/04/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109070550B 2021/12/31

[51]  Classificação : B32B17/10, B32B17/06, G02F1/17

[54]  Título : 

 Placas de válvula leve laminadas entre vidro fino e 

substratos plásticos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2016/05/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/330 ,967

 2017/04/27  Estados Unidos da América

N.º 15/499 ,508

[21]  N.º : J/005890

[22]  Data de pedido : 2022/03/18

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Electron ics and Telecommunicat ions Research 

Institute

  Endereço : 161 Gajeong-dong, Yuseong-gu Daejeon 

305-700, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[73]  Titular :  

 University-Industry Cooperation Group of Kyung Hee 

University

  Endereço : Kyunghee Univ. Global Campus, 1 

Seocheon-dong, Giheung-gu Yongin-si Gyeonggi-do 

446-701, Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010544830.6

Data de pedido 2013/07/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 111629208B 2021/12/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/126, H04N19/167, 

H04N19/18, H04N19/46

[54]  Título : 

 Métodos de codificação/descodificação de imagem e 

meio de gravação legível por computador não transitório.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/02  Coreia do Sul

N.º 10-2012-0071938

[21]  N.º : J/005893

[22]  Data de pedido : 2022/03/18

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 The Rockefeller University

  Endereço : 1230 York Avenue, New York, NY 

10065, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , J M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL 201910112579.3

Data de pedido 2013/10/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 109793897B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 6, A61K 31/337, 

A61K31/4168, A61K31/513, A61K31/555, A61P35/00, 

A61P35/04, C12Q1/6886

[54]  Título : 

 Tratamento e diagnóstico de câncer de cólon.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2012/10/31  Estados Unidos 

da América N.º 61/720 ,912

 2013/03/15  Estados Unidos da América

N.º 61/786 ,500

[21]  N.º : J/005896

[22]  Data de pedido : 2022/03/21

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S , A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010015988.4

Data de pedido 2015/03/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 111179950B 2022/02/15

[51]  Classificação : G10L19/008, G10L19/24, H04S3/00

[54]  Título : HOA

 Métodos e aparelhos e meios para descodificar uma 

representação <<ambisonic>> de ordem superior 

(HOA).

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA C K HOA

802 X PS

k-1 HOA CA M B k-1

HOA CA M B k-1

HOA Cn k-1 HOA

HOA CA M B,n k-

1 HOA HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/21  União Euro-

peia N.º 14305412.0

[21]  N.º : J/005898

[22]  Data de pedido : 2022/03/21

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 CIBUS US LLC.

  Endereço : 6455 Nancy Ridge Drive Suite 100 

San Diego, California 92121, US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 欧

 CIBUS EUROPE B.V.

  Endereço : Goessestraatweg 19, 4421 AD Kapelle, 

The Netherlands
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  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : P R , G F W , C

, N J , J , R E , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810569446.4

Data de pedido 2014/03/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 108823238B 2022/02/01

[51]  Classificação : C12N15/82, C12N5/10, A01H5/00, 

A01H5/10, A01H6/20

[54]  Título : 苷

 Métodos e composições para melhorar a eficiência da 

modificação genética direccionada usando reparo gé-

nico mediado por oligonucleotídeos.

[57]  Resumo : 

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/801 ,333

[21]  N.º : J/005899

[22]  Data de pedido : 2022/03/21

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910782828.X

Data de pedido 2019/08/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 110491412B 2022/02/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G10L21/0308, G10L25/18, 

G10L25/27

[54]  Título : 

 Métodos e dispositivos, equipamentos electrónicos de 

separação de som.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005900

[22]  Data de pedido : 2022/03/22

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 DOMPE’ FARMACEUTICI S.P.A.

  Endereço : Via Santa Lucia, 6, 20122 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : A  ARAMINI, Andrea, 

G  BI A N C H I N I, G i a n lu c a, S  

LILLINI, Samuele

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073977.3

Data de pedido 2016/12/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 108699053B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D417/06, C07D277/56, 

A61P29/00, A61K31/381, A61K31/4025, A61K31/5355, 

A 61 K 3 1 / 5 3 7 7,  A 61 K 3 1 / 4 4 3 6 ,  A 61 K 3 1 / 4 5 3 5 , 

A61K31/4155, A61P11/00, A61P13/00

[54]  Título : TRPM8 4- -2- -1,3-

噻 -5-

 Derivados de 4-hidroxi-2-fenil-1,3-tiazol-5-ilmetanona 

como antagonistas de TRPM8.

[57]  Resumo : 

M 8 T R PM8

I T R PM8

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2015/12/21  União Euro-

peia N.º 15201788.5

[21]  N.º : J/005901

[22]  Data de pedido : 2022/03/22

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 SHUFFLE MASTER GMBH & CO KG

  Endereço : Wipplingerstrasse 25, 1010 Vienna, 

Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor :  KRENN, Peter, 

 BLAHA, Ernst

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081028.X

Data de pedido 2016/12/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 108778433B 2022/02/11

[51]  Classificação : A63F1/12, A63F1/14

[54]  Título : 

 Dispositivos de tratamento de cartões e elementos e 

componentes relacionados.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/04  Estados Unidos 

da América N.º 14/959 ,536

[21]  N.º : J/005902

[22]  Data de pedido : 2022/03/22

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 Kura Oncology, Inc.

  Endereço : 12730 High Bluff Drive, Suite 400, 

San Diego, CA 92130, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl202010013228.X

Data de pedido 2016/08/16 N.º de anún-

cio da concessão CN 111214658B 2022/01/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K45/0 0 ,  A61K45/0 6 , 

A61K31/4709, A61P35/00

[54]  Título : 酶

 Métodos de tratamento de pacientes de câncer com 

inibidores da farnesiltransferase.

[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/005904

[22]  Data de pedido : 2022/03/22

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

  Endereço : 

866 305  201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911083409.3

Data de pedido 2019/11/07 N.º de anún-

cio da concessão CN 111153901B 2022/01/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D487/04, 

C07D519/00, A61K31/4545, A61K31/519, A61K31/438, 

A61K31/4985, A61K31/444, A61P35/00, A61P35/02, 

A61P43/00, A61P15/00
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[54]  Título : SHP2

 Compostos, métodos de preparação e finalidades de 

um tipo de inibidor de SHP2 heterocíclico fundido que 

contém nitrogénio.

[57]  Resumo : SHP2

SH P2 I

SH P2酶

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/11/07  China

N.º 201811317588.8

 2018/12/26  China N.º 201811594644.2

 2019/02/22  China N.º 201910131491.6

[21]  N.º : J/005905

[22]  Data de pedido : 2022/03/23

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010997435.3

Data de pedido 2020/01/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 112135132B 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/117, H04N19/124, 

H04N19/147, H04N19/159, H04N19/176, H04N19/52, 

H04N19/61, H04N19/91, H04N19/44

[54]  Título : 

 Métodos, aparelhos, dispositivos de codificação e des-

codificação e média de armazenamento legível por 

máquina.

[57]  Resumo : 

SP S A L F

ALF

SPS CCALF

  Figura : 

[21]  N.º : J/005909

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : C , V , P , 

A , D , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580073062.8

Data de pedido 2015/11/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107206072B 2022/01/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 39/395, A61K47/68 , 

A61P35/00

[54]  Título : T CD3 

ABD 1(FolR1) PD-1

 Terapia de combinação da molécula de ligação ao 

antígeno biespecífico CD3 ABD receptor de folato 1 

(FolR1) e antagonista de ligação ao eixo PD-1

[57]  Resumo : T

PD-1

T PD-1

[30]  Prioridade : 2014/11/20  União Euro-

peia N.º 14194136.9

 2015/01/22  União Europeia N.º 15152141.6

 2015/05/11  União Europeia N.º 15167173.2

[21]  N.º : J/005910

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : L , S , A , 

C , S , P A A , A
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880015542.2

Data de pedido 2018/04/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 110392698B 2022/01/25

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/395

[54]  Título : LAG3

 Anticorpos anti-LAG 3

[57]  Resumo : LAG3

[30]  Prioridade : 2017/04/05  União Euro-

peia N.º 17164917.1

[21]  N.º : J/005911

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680035065.7

Data de pedido 2016/06/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107787331B 2022/01/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/32 , 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : HER2

 Anticorpos anti-HER 2 e métodos de utilização

[57]  Resumo : HER2

HER2

[30]  Prioridade : 2015/06/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/181,106

[21]  N.º : J/005912

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/08

[73]  Titular : 

 INCYTE CORPORATION

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

DE 19803, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : Y–L , , J , D M

, H , J , , T , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201780031476.3

Data de pedido 2017/03/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 109348715B 2021/12/31

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D487/04, A61P35/0 0, 

A61K31/519

[54]  Título : TAM 吡 嗪

 Compostos de pirrolotriazina como inibidores de TAM

[57]  Resumo : I

TA M 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/314,066

 2016/07/15  Estados Unidos da América

N.º 62/362,934

 2016/12/23  Estados Unidos da América

N.º 62/438,750

附註

Averbamento

N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/002557 2022/04/01

Modificação de 

sede

会 CIJ

COMPUTER INSTITUTE OF 

JAPAN, LTD.

Yo ko h a m a G a t e To w e r 17 F, 1- 2 - 5 

Takashima, Nishi-ku, Yokohama 220- 

-0011 Japan

J/002673 2022/04/04

Transmissão INTELLIKINE, LLC

Takeda Pharmaceut ica l Company 

Limited, com sede em 1-1, Doshomachi 

4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 

Japan
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N.°
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/004136 2022/04/01

Modificação de 

sede

CIJ

COMPUTER INSTITUTE OF 

JAPAN, LTD.

Yo ko h a m a G a t e To w e r 17 F, 1- 2 - 5 

Takashima, Nishi-ku, Yokohama 220- 

-0011 Japan

J/004350 2022/04/04

Transmissão ARIAD PHARMACEUTICALS, 

INC.

Takeda Pharmaceut ica l Company 

Limited, com sede em 1-1, Doshomachi 

4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 

Japan

485

殻

485

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/24  China

N.º 202011150936.4

[21]  N.º : I/001733

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema para casino.

[57]  Resumo : 

RFID 721 72

R F I D 721

325

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001721

[22]  Data de pedido : 2021/08/02

[71]  Requerente : 

 Qingdao Topscomm Communication Co., Ltd

  Endereço : 288

6 5 B  266072

 Zone B, Floor 5, Building 6, No.288, Ningxia Road, 

Shinan District, Qingdao 266072, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, , 

[51]  Classificação : G01R15/18

[54]  Título : 

 Transformador de instrumento da corrente eléctrica 

inteligente.

[57]  Resumo : 

485
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326

325

72

325 72

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/21  Japão

N.º 2020-176900

[21]  N.º : I/001734

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema para casino.

[57]  Resumo : 

RFID 721 72

R F I D 721

325

326

325

72

325 72

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/10/21  Japão

N.º 2020-176900

[21]  N.º : I/001735

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

[71]  Requerente : 

 CARTAMUNDI TURNHOUT NV

  Endereço : Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : E·  VAN GENECHTEN, 

Erik, M·  DEHOUWER, Marco, S·K·M·

 NIETVELT, Steven Karel Maria

[51]  Classificação : B65D25/14

[54]  Título : 

 Caixa para baralho.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/28  União Euro-

peia N.º 20204453.3

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.
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拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001575 2022/04/12

ANGEL GROUP CO., LTD.

98 9 1 a 61

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º

I/001657 2022/04/12

SenseTime International PTE. 

LTD.

98 9 1 a 61 80 2

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, conjugado com o n.º 1 do art.º 80.º

I/001706 2022/04/12 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/001668 2022/03/23

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001672 2022/03/25

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001694 2022/04/04

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000318

[22]  Data de pedido : 2020/11/24

[71]  Requerente : 

 PRESIDENT CHAIN STORE CORP.

  Endereço : 8 8

 8F., No. 8, Dongxing Rd., Songshan Dist., Taipei City, 

Taiwan, China

[72]  Inventor :  Wu, Yu-Chieh,  Chang, 

I Ting

[51]  Classificação : A47J37/08

[54]  Título : 

 Sanduicheira.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/22  Taiwan, Chi-

na N.º 109213951

[21]  N.º : U/000348

[22]  Data de pedido : 2021/09/09

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

2

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

[51]  Classificação : A23P30/00

[54]  Título : 

 Máquina de rolo de aletria no vapor automática.

[57]  Resumo : 

殻

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/10/23  China

N.º 202022376945.7

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/000216 2022/04/11 2022/04/11

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.° 97/99/M, de 13 de Dezembro

U/000297 2022/04/12

PRESIDENT CHAIN 

STORE CORP.

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/142208 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, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/192223 2022 3 2 9

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, 

II Série, de 2 de Março de 2022)

… coletes de salvação; varetas 

medidoras de nível para veículos.

… coletes de salvação; varetas 

medidoras de nível para veículos; 

fechos de segurança para veículos a 

motor.

N/192232 2022 3 2 9

Requerente (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, 

II Série, de 2 de Março de 2022)

… f a b r i c o p o r e n c o m e n d a d e 

veículos automóveis eléctr icos 

especializados.

… f a b r i c o p o r e n c o m e n d a d e 

veículos automóveis eléctr icos 

especializados; fabrico de veículos 

automóveis eléctricos especializados.

N/193893 2022 4 20 16

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 20 de Abril de 2022)

Educação; formação; prestação curso 

de formação; . . . nomeadamente 

serviços de recepção de clientes 

i n c l u i n d o  f o r n e c i m e n t o  d e 

bilhetes para eventos desportivos 

ou entretenimento fornecendo 

informações on-line nas áreas de 

desporto ou eventos desportivos 

a part i r de uma base de dados 

informática ou da Internet . . . e 

software e hardware de jogos de 

vídeo de entretenimento.

Educação; formação; prestação curso 

de formação; . . . nomeadamente 

serviços de recepção de clientes 

incluindo fornecimento de bilhetes 

p a r a e v e n t o s d e s p o r t i v o s o u 

entretenimento, fornecimento de 

informações on-line nas áreas de 

desporto ou eventos desportivos 

a part i r de uma base de dados 

informática ou da Internet . . . e 

software e hardware de jogos de 

vídeo de entretenimento.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 13 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $679,125.00
(Custo desta publicação $ 679 125,00)
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Direcção Dos serviços De Finanças

relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:

財 政 局

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

 : 2022-D001

Código do escalonamento

 : 

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto para os Assuntos Municipais  Orçamento do Serviço

 : 72300100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Sociedade de Engenharia de Construção Desenvolvimento Enterprising, 

Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de reparação e modificação do Mercado Vermelho

 : $73,875,773.00

Valor total

 : 2022/03/24

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022............................................................................................................$20,000,000.00

 2023 ...........................................................................................................$40,000,000.00

 2024 ............................................................................................................ $13,875,773.00

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 
pelo Chefe do Executivo:

15/2017 2/2018

 : 2019-P085-01

Código do escalonamento

 : 2020 2

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 2, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (PIDDA)

 : 60122000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Projecto de «Despejo e Transporte das Lamas Marinhas do Aterro»

 : $387,000,000.00

Valor total

 : 2022/03/10

Data de autorização



N.º 18 — 4-5-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9211

   

Ano de escalonamento Valor

 2019 ............................................................................................................ $77,400,000.00

 2020 ......................................................................................................... $144,150,000.00

 2021 .......................................................................................................... $135,450,000.00

 2022............................................................................................................$30,000,000.00

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 21 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 3 114,00)

aUToriDaDe MoneTÁria De MacaU

Lista

Em cumprimento do Despacho n.º 54/GM/97, de 26 de Agosto, 
referente aos apoios financeiros a particulares e a entidades 
particulares, vem a Autoridade Monetária de Macau publicar a 
lista do apoio concedido no 1.º trimestre do ano 2022:

 

 $3,114.00

澳 門 金 融 管 理 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

Grupo Desportivo da AMCM

15/2/2022 $18,032.48 2021

Apoio financeiro às actividades desenvolvidas 

em 2021.

Total

$18,032.48

Autoridade Monetária de Macau, aos 26 de Abril de 2022.

Pel’O Conselho de Administração:

Presidente: Chan Sau San, Benjamin.

Administradora: Lei Ho Ian, Esther.

(Custo desta publicação $ 1 541,00) $1,541.00
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Aviso

Relatório e contas do exercício de 2021

Índice

1. Atribuições da Autoridade Monetária de Macau

2. Órgãos estatutários da AMCM

2.1 Composição dos órgãos estatutários no final de 2021

2.2 Pessoal dirigente, por unidades de estrutura no final 
de 2021

3. Actividade da AMCM

3.1 Exercício de funções

3.1.1 A regulação e supervisão do sistema financeiro

3.1.2 As operações em moeda local e mercado monetário

3.1.3 Reserva cambial

3.1.4 Reserva Financeira

3.1.5 Desenvolvimento financeiro

3.1.6 Compilação estatística e investigação económica

3.1.7 Emissão de moedas comemorativas

3.2 Promoção externa e cooperação

3.3 Organização e gestão interna

3.3.1 Recursos humanos

3.3.2 Acções de formação e de representação

3.3.3 Auditoria interna e externa

4. Contas de gerência

4.1 Análise do balanço

4.2 Evolução do activo

4.2.1 Depósitos e contas correntes

4.2.2 Títulos de dívida

4.2.3 Aplicação de recursos consignados

4.2.4 Títulos e participações financeiras

4.2.5 Outros valores activos

4.3 Evolução do passivo

4.3.1 Depósito e contas correntes

4.3.2 Títulos de garantia de emissão fiduciária

4.3.3 Bilhetes monetários

4.3.4 Recursos consignados

通 告

二零二一年度報告書及帳目

目 錄

1. 

2. 

 2.1 2021

 2.2 2021

3. 

 3.1 

  3.1.1 

  3.1.2 

  3.1.3 

  3.1.4 

  3.1.5 

  3.1.6 

  3.1.7  

 3.2  

 3.3 

  3.3.1 

  3.3.2 

  3.3.3 

4. 

 4.1 

 4.2 

  4.2.1 

  4.2.2 

  4.2.3 

  4.2.4 

  4.2.5 

 4.3 

  4.3.1 

  4.3.2 

  4.3.3 

  4.3.4 
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  4.3.5 

 4.4 

  4.4.1 

  4.4.2 

 4.5 

  4.5.1 

  4.5.2 

  4.5.3 

  4.5.4 

  4.5.5 

  4.5.6 

  4.5.7 

  4.5.8 

 4.6 

5. 2021

1. 澳門金融管理局的職責

3 11 14/96/

M

a 别

b

c 内

d

e

2. 澳門金融管理局的組織架構

2.1 截至2021年底的管理架構

行政管理委員會

4.3.5 Outras responsabilidades

4.4 Evolução da estrutura patrimonial

4.4.1 Dotação patrimonial

4.4.2 Reservas para riscos gerais

4.5 Análise dos resultados do exercício

4.5.1 Juros de depósitos

4.5.2 Investimento em títulos de dívidas

4.5.3 Cambial

4.5.4 Investimentos subcontratados

4.5.5 Outros proveitos

4.5.6 Custos administrativos

4.5.7 Dotações para o fundo de previdência

4.5.8 Outros custos

4.6 Transferência e distribuição de resultados

5. Parecer da Comissão de Fiscalização da AMCM sobre o 
Relatório e Contas do Exercício de 2021

1. Atribuições da Autoridade Monetária de Macau

De entre as atribuições da Autoridade Monetária de Macau 
(AMCM) definidas no seu Estatuto, aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, realçam-se as seguintes: 

a) Aconselhar e apoiar o Chefe do Executivo da Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China na formulação e aplicação das políticas monetária, fi-
nanceira, cambial e seguradora; 

b) Orientar, coordenar e fiscalizar os mercados monetário, 
financeiro, cambial e segurador, zelar pelo seu regular funcio-
namento e exercer a supervisão dos operadores nesses merca-
dos, nos termos estabelecidos nos diplomas reguladores das 
respectivas actividades;

c) Zelar pelo equilíbrio monetário interno e pela solvência 
externa da moeda local, assegurando a sua plena convertibili-
dade; 

d) Exercer as funções de caixa central e de gestora das reser-
vas de divisas e de outros meios de pagamento sobre o exterior; 

e) Zelar pela estabilidade do sistema financeiro.

2. Órgãos Estatutários da AMCM

De acordo com o artigo 14.º do seu Estatuto, a AMCM tem 
como órgãos sociais um Conselho de Administração, uma Co-
missão de Fiscalização e um Conselho Consultivo. 

2.1 Composição dos órgãos estatutários no final de 2021

Conselho de Administração

Presidente: Doutor Chan Sau San, Benjamin
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監察委員會

   

諮詢會

   

   

   

   

   

   

   Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares

2.2 截至2021年底的各部門負責人

貨幣及儲備管理廳

銀行監察廳

保險監察廳

金融發展廳

Vogais: Dra. Lei Ho Ian, Esther 

 Dr. Vong Lap Fong, Wilson

 Dr. Vong Sin Man, Simon

 Dra. Lau Hang Kun, Henrietta

Comissão de Fiscalização

Presidente: Dr. Leonel Alberto Alves

Vogais: Dra. Lam Bun Jong

 Dr. Cheang Chi Keong

Conselho Consultivo

Presidente: Doutor Chan Sau San, Benjamin

Vogais: Dra. Lei Ho Ian, Esther

 Dr. Vong Lap Fong, Wilson

 Dr. Vong Sin Man, Simon

 Dra. Lau Hang Kun, Henrietta

 Dr. Leonel Alberto Alves

 Dr. Li Guang

 Dr. Zhou Shijun

 Dr. Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares

2.2 Pessoal dirigente, por unidades de estrutura no final de 
2021

Departamento para Assuntos Monetários e Gestão das Re-
servas

Directora: Doutora Veronica Kuan Evans

Directora-Adjunta: Dra. Ho Sok Fong, Christina

Director-Adjunto: Dr. Lam Wai Keong, Wineo

Departamento de Supervisão Bancária

Directora-Adjunta: Dra. Pun Vai Kuan, Doreen

Director-Adjunto: Dr. Ho Iok Chun, Dominic

Departamento de Supervisão de Seguros

Directora: Dra. Chan Kuan I, Doris

Departamento de Desenvolvimento Financeiro

Directora-Adjunta: Dra. Lao A Kun, Carol
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貨幣發行及財務廳

金融基建及資訊廳

1

研究及統計廳

法律事務廳

2

內部審計處

頴

行政人事管理處

行政管理委員會輔助處

3. 澳門金融管理局的工作

3.1 工作績效

3.1.1 對金融體系的規範與監管

a）銀行業

2021

2021

14.7% 0.7%

–––––––

1 2021 5 1    

2 2017 4 18

Departamento de Emissão Monetária e Financeiro

Directora: Dra. Fong Vai Man, Deyen

Departamento de Infraestrutura Financeira e de Tecnolo-
gia de Informação

Director: Dr. Lau Kei Fong, Johnny

Director-Adjunto: Dr. Lai Kuong Fai, Joseph1

Departamento de Estudos e Estatística

Directora: Dra. Leong Man Ngan, Helena

Departamento Jurídico

Directora: Dra. Ao Ieong Kei, Filipa2

Divisão de Auditoria Interna

Director-Adjunto: Dr. Tang Wing Fung Daniel

Divisão de Administração e Gestão dos Recursos Humanos

Directora-Adjunta: Dra. Chan Man Hong, Cola

Divisão de Apoio ao Conselho de Administração

Director-Adjunto: Dr. Pao Wai Chon, Jay

3. Actividade da AMCM

3.1 Exercício de funções

3.1.1 A regulação e supervisão do sistema financeiro

a) Sector bancário

Em 2021, a epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo 
de coronavírus (epidemia) continua presente, exercendo um 
grande impacto sobre as cadeias de fornecimento globais, e 
acrescentando uma série de variáveis que afectam o desempe-
nho da economia em todo o mundo. Apesar disso, com o forte 
apoio do Governo Central, o Governo da RAEM foi eficaz no 
seu trabalho de prevenção e controlo da epidemia, promoven-
do a implementação de várias medidas benéficas para os seus 
habitantes, assim como políticas de cariz económico, com o in-
tuito de gradualmente estimular a recuperação da economia de 
Macau. Ao mesmo tempo, o sector bancário da RAEM, graças 
à insistência no princípio da prudência a nível das operações, 
verificou um crescimento sustentado de negócios em sua escala 
global e uma rentabilidade estável, enquanto manteve uma 
boa qualidade de activos e uma forte base de capital e liquidez. 
No final de 2021, o rácio de adequabilidade de capital (RAC), 
composto principalmente por fundos próprios e o rácio de cré-
dito vencido (CMP), foi de 14,7% e 0,7%, respectivamente.

–––––––
1 A partir de 1 de Maio de 2021.

2 Presta serviço no Gabinete do Secretário para a Economia e 

Finanças desde 18 de Abril de 2017.
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Enquanto órgão de supervisão de actividades financeiras, 
a AMCM tem preservado a segurança e a solidez do sistema 
financeiro da RAEM graças à aplicação constante e eficaz de 
medidas e regulações, nomeadamente, através da adopção de 
uma estrutura cuidadosa de licenciamento, da supervisão con-
tínua dos bancos, da cooperação estreita com as autoridades 
homólogas de supervisão estrangeiras, do reforço das regras 
e orientações de regulação, da implementação de medidas de 
prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento 
do terrorismo e combate às actividades ilegais. Em resposta à 
pandemia, a AMCM não só reforçou a monitorização do am-
biente externo e das operações e perfis de risco dos bancos de 
Macau, como também apoiou e encorajou o sector bancário 
a fornecer uma série de medidas de alívio aos clientes afecta-
dos, assegurando ao mesmo tempo que os riscos fossem bem 
contidos, incluindo o “pagamento de juros com suspensão do 
reembolso do capital” para clientes com empréstimos hipote-
cários, a concessão de empréstimos de assistência a pequenas e 
médias empresas, entre outros.

Autorização e supervisão contínua

A AMCM processou pedidos de licenciamento financeiro 
em conformidade com o seu rigoroso regime de licenciamento 
para garantir que os candidatos aprovados a operar no sector 
financeiro da RAEM satisfaçam as condições e requisitos de 
acesso. Ao longo do ano, o Banco da China (Macau), S.A. e o 
Haitong Bank, Sucursal de Macau obtiveram o licenciamento 
necessário para se estabelecerem em Macau e operarem servi-
ços bancários de retalho e serviços bancários de investimento, 
respectivamente. Por outro lado, de modo a optimizar o pro-
cesso necessário para realizar os pedidos de licenciamento, a 
AMCM publicou em Novembro de 2021 uma recompilação do 
“Guia para Pedidos de Licenciamento”, destinado a ajudar os 
interessados no desenvolvimento de actividades financeiras em 
Macau a conhecerem os procedimentos de requerimento e os 
respectivos requisitos.

Em termos de supervisão contínua, a AMCM observou o 
princípio da prudência baseado no risco para uma supervisão 
contínua das operações dos bancos através de vigilância remo-
ta, exames locais, análises temáticas, cooperação de supervisão 
transfronteiriça, entre outros meios. Em resposta à epidemia, a 
AMCM aumentou a frequência de apresentação de relatórios, 
por parte dos bancos, relativamente a dados e indicadores su-
jeitos à supervisão, tendo também intensificado a supervisão 
das condições operacionais dos bancos, com o intuito de con-
trolar, de maneira oportuna e eficaz, o impacto da epidemia no 
sector bancário.

De modo a garantir a manutenção de uma boa gestão corpo-
rativa dos bancos, a AMCM continua a acompanhar a análise 
dos resultados da apreciação especial da “gestão interna”, atra-
vés da revisão de inquéritos sobre a gestão interna realizados 
pelos bancos, assim como da realização de auditorias com uma 
abordagem baseada em risco, sendo que, após a análise dos 
resultados da apreciação, serão disponibilizados comentários 
e sugestões ao sector. Por outro lado, de modo a monitorizar a 
implementação da “Lei da Cibersegurança”, a AMCM realizou 
uma revisão dos primeiros relatórios anuais de cibersegurança 
submetidos pelos bancos, tendo os resultados refletido que o 
sector bancário tem tido um bom desempenho na implementa-
ção da gestão de cibersegurança.
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A AMCM atribuiu grande importância à comunicação es-
treita com o sector bancário, e através de contactos directos 
com a administração dos bancos, permite-lhe conhecer melhor 
o seu pensamento e avaliação sobre o desenvolvimento de acti-
vidades empresariais, bem como a gestão das operações diárias 
e de prevenção de riscos. Para além disso, a AMCM manteve 
contactos estreitos com a Associação de Bancos de Macau 
através da realização de reuniões bilaterais regulares e reuni-
ões não periódicas, discutindo e trocando impressões sobre os 
temas de interesse comum, nomeadamente, a evolução econó-
mica e financeira, a direcção do desenvolvimento financeiro e 
os assuntos de supervisão, com o intuito de advertir o sector 
bancário para que este preste atenção aos riscos e permaneça 
vigilante.

Cooperação transfronteiriça na área de supervisão

O sector bancário da RAEM é constituído maioritariamente 
por sucursais ou subsidiárias de bancos estrangeiros. A AMCM 
tem atribuído grande importância à supervisão abrangente. No 
âmbito de memorandos de entendimento ou na sequência de 
práticas internacionais preconizadas pela Comissão de Basileia 
para a Supervisão Bancária (CBSB), foram criados, junto com 
autoridades reguladoras externas, mecanismos permanentes e 
eficazes de troca de informações sobre supervisão e de co-
operação transfronteiriça. Durante a epidemia, a AMCM tem 
utilizado videoconferências e outros canais electrónicos para 
manter uma estreita ligação com as autoridades reguladoras 
externas. Servem esta comunicação constante e a realização de 
reuniões bilaterais regulares para efeitos de intercâmbio relati-
vamente aos últimos desenvolvimentos causados pelo impacto 
da epidemia nos mercados financeiros e às questões relativas à 
supervisão de interesse mútuo.

De modo a assegurar que as actividades desenvolvidas no 
âmbito do projecto-piloto “Gestão Financeira Transfrontei-
riça” decorram de forma eficaz e com riscos controláveis na 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau (Grande Baía), 
a AMCM, o Banco Popular da China, a China Banking and 
Insurance Regulatory Commission (CBIRC), a Comissão 
Reguladora de Valores da China, a Administração Estatal 
de Divisas Estrangeiras (SAFE), a Hong Kong Monetary 
Authority (HKMA) e a Hong Kong Securities and Futures 
Commission (HKSFC), com base na cooperação regulatória 
transfronteiriça existente, chegaram a um consenso no que 
diz respeito aos princípios e aos procedimentos a adoptar em 
matéria do desenvolvimento de uma cooperação de supervisão, 
bem como celebraram, para o efeito, o respectivo “Memorando 
de Entendimento sobre o desenvolvimento, na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, de actividades no âmbito do 
projecto-piloto denominado por Gestão Financeira Transfron-
teiriça” em Fevereiro de 2021. No Memorando em causa, serão 
estabelecidos mecanismos no que respeita ao intercâmbio de 
informações de supervisão, à protecção dos investidores e à 
ligação e à coordenação, estabelecendo assim uma base impor-
tante para o desenvolvimento das actividades a desencadear no 
âmbito do projecto-piloto denominado por “Gestão Financeira 
Transfronteiriça”.

Aprimoramento da regulamentação e linhas de orientação

Para garantir o desenvolvimento saudável do mercado finan-
ceiro e seguindo os princípios e critérios de supervisão pruden-
cial defendidos pelas organizações internacionais, a AMCM 
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tem vindo a formular ou a rever atempadamente as regras e 
orientações de supervisão, em consonância com as condições 
práticas locais, aprimorando assim os diplomas nesta matéria.

A fim de promover a implementação do segundo pilar do 
Acordo de Capital de Basileia (Basileia II), o “Processo de 
Controlo de Supervisão”, e de fortalecer a supervisão da ade-
quabilidade de capital dos bancos e aumentar a sua capacidade 
de resposta aos riscos, a AMCM elaborou as “Directrizes para 
Procedimentos de Controlo de Supervisão” com o objectivo de 
padronizar os procedimentos de avaliação de adequabilidade 
de capital interno dos bancos registados localmente, apoiando 
os bancos a avaliar, com base nos seus indicadores de risco, os 
níveis de adequabilidade de capital e formular estratégias para 
manter o capital necessário. As directrizes também estabele-
cem os procedimentos de revisão da supervisão e avaliação da 
AMCM para a análise efectiva da adequabilidade de capital 
interno dos bancos. A AMCM baseou-se nas opiniões e suges-
tões obtidas através das consultas do sector para refinar as suas 
directrizes, tendo a mais recente revisão destas sido já forneci-
da ao sector, de modo a que este se possa preparar para a im-
plementação dos seus diversos requisitos e regulamentações. A 
AMCM tem envidado esforços para definir o formato de pre-
enchimento e as directrizes/directivas referentes ao relatório 
anual dos procedimentos de avaliação de adequabilidade de 
capital interno, com o plano de o lançar em modo experimen-
tal a curto prazo.

Tendo presente que Macau irá implementar em 2022 as no-
vas “Normas de Relato Financeiro”, introduzindo as IFRS-9 
“Instrumentos Financeiros” para medir a deterioração de acti-
vos financeiros utilizando o modelo de perdas de crédito espe-
radas. Após realizar uma consulta com o sector, a AMCM pro-
mulgou oficialmente em Outubro de 2021 as “Directrizes para 
a Aplicação dos Modelos de Perdas de Crédito Esperadas”, 
para propor os principais princípios de supervisão para a apli-
cação e gestão de tais modelos. Ao mesmo tempo, a AMCM 
anunciou em Novembro de 2021 os requisitos para o estabele-
cimento de reservas regulatórias, mais concretamente, os ban-
cos devem criar reservas regulatórias conforme os requisitos 
de prudência, seguindo o IIFRS9 enquanto acumulam reservas 
para activos financeiros, de modo a proteger a capacidade dos 
bancos resistirem a riscos e simultaneamente garantir a segu-
rança e estabilidade do sistema financeiro, tendo os requisitos 
relevantes já sido implementados oficialmente em 2022.

Seguindo a tendência da contínua popularização dos servi-
ços de pagamentos móveis e serviços bancários electrónicos, 
verifica-se um aumento no uso destes serviços por parte do 
público, em 2021, a AMCM revisou a “Directiva de gestão de 
risco das actividades bancárias electrónicas” e a “Directiva 
sobre defesa cibernética”, obrigando os bancos a fortalecer a 
segurança dos seus sistemas e a continuidade dos seus serviços, 
assim como a apresentar planos para a aplicação de tecnolo-
gias inovadoras, tais como métodos de segurança e verificação. 
Ao mesmo tempo, de modo a melhorar a gestão de riscos nas 
actividades subcontratadas, a AMCM iniciou os trabalhos de 
alteração da “Directiva relativa à subcontratação de serviços”, 
onde acrescentou requisitos para a gestão de risco nos serviços 
de cloud subcontratados, melhorando assim a respectiva estru-
tura de supervisão. 
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Tendo em vista o desenvolvimento do mercado obrigacionista 
de Macau, a AMCM alterou em Maio de 2021 a “Directiva 
relativa à emissão de obrigações e à gestão dos serviços relati-
vos à sua alineação e à negociação”, com o objectivo de aumen-
tar o nível de flexibilidade referente às condições de emissão 
de obrigações já existentes, de modo a que as empresas com 
operações estáveis possam obter financiamento através do 
mercado obrigacionista de Macau em diferentes contextos 
económicos. Por outro lado, a AMCM encontra-se a rever e a 
alterar a directiva acima mencionada e a “Directiva relativa à 
colocação de obrigações com tomada firme e custódia de obri-
gações”, com base na experiência prática, opiniões e sugestões 
do sector bancário, especialistas e académicos, com o objectivo 
de fortalecer os requisitos de divulgação de informações da 
entidade emissora e esclarecer as funções e responsabilidades 
das instituições participantes.

A Central de Depósito de Valores Mobiliários (CSD) en-
trou oficialmente em funcionamento em Dezembro de 2021, 
oferecendo serviços centrais de registo, custódia e liquidação 
de obrigações para o mercado obrigacionista de Macau. A 
AMCM emitiu também em Dezembro a “Directiva sobre a 
gestão de registo e liquidação de obrigações”, que visa regula-
mentar e manter a ordem destas actividades, e ao mesmo tem-
po evitar riscos associados, garantindo assim uma operação 
segura e eficiente do mercado obrigacionista. 

Em articulação com a implementação do projecto-piloto 
“Gestão Financeira Transfronteiriça”, e após consultar as 
autoridades reguladoras relevantes no Interior da China e 
em Hong Kong, a AMCM publicou em Setembro de 2021 a 
“Regulamentação sobre o desenvolvimento na Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau, de actividades no âmbito do 
projecto-piloto denominado por Gestão Financeira Transfron-
teiriça”, na qual foram estabelecidos requisitos de supervisão 
das respectivas actividades, nomeadamente as condições para 
investidores qualificados e produtos de gestão de fortunas, 
requisitos de abertura de conta para investidores, limites de 
investimento e disposições de gestão “em circuito fechado” de 
transferência de capital, mecanismos de protecção e de recla-
mação para investidores, entre outros.

A fim de promover o desenvolvimento estável e contínuo do 
mercado de fundos de investimento local, ouvidas as opiniões 
e sugestões apresentadas pelo sector bancário, especialistas 
e académicos, tanto locais como do Interior da China, e ana-
lisadas as regulamentações de países e regiões vizinhos com 
mercados de fundos mais maduros ou com sistemas jurídicos 
semelhantes aos de Macau, a AMCM encontra-se a rever o 
Decreto-Lei n.º. 83/99/M que “Regula a constituição e funcio-
namento dos fundos de investimento e das sociedades gestoras 
de fundos de investimento”, visando reforçar a integração com 
a supervisão internacional, reforçar a protecção dos investi-
dores, remover obstáculos que dificultam a operação e o de-
senvolvimento da gestão de fundos, e optimizar o ambiente de 
desenvolvimento do sector de gestão de fundos. Por outro lado, 
a AMCM publicou em Julho de 2021 as “Instruções sobre a 
constituição de fundos de investimento subscritos através de 
oferta pública” e as “Instruções sobre a constituição de fundos 
de investimento subscritos através de oferta privada”, destina-
das a ajudar os interessados no estabelecimento de fundos de 
investimento em Macau a conhecerem os procedimentos de 
requerimento e os respectivos requisitos. Para além disso, no 
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sentido de promover o desenvolvimento do mercado de fundos 
de investimento privados, a AMCM elaborou a “Directriz so-
bre Gestão e Funcionamento dos fundos de investimento subs-
critos através de oferta privada”, e realizou consultas ao sector, 
que visa estabelecer os requisitos regulatórios a serem seguidos 
por entidades gestoras, depositários, e agências de vendas de 
fundos de investimento privado, protegendo assim os direitos 
e interesses dos investidores. A directriz acima mencionada foi 
promulgada e implementada em Janeiro de 2022.

Prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo

O Governo da RAEM, como membro do Grupo Ásia/Pací-
fico contra o Branqueamento de Capitais (APG) e do Group 
of International Finance Centre Supervisors (GIFCS), tem 
envidado esforços para assegurar que as práticas de supervisão 
do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento 
do terrorismo (AML/CFT) da RAEM estão em conformidade 
com os critérios internacionais. Em articulação com o Governo 
da RAEM para cumprir as responsabilidades no combate ao 
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, 
a AMCM tem implementado directrizes de AML/CFT de 
acordo com as recomendações do Financial Action Task Force 
(FATF), bem como o exercício da supervisão contínua das ins-
tituições financeiras para assegurar a sua observância dos re-
quisitos relevantes. À medida que há cada vez mais instituições 
financeiras que tomam partido da tecnologia para possibilitar 
a abertura de contas para os seus clientes de forma remota, 
e tendo em conta as directrizes publicadas pelos organismos 
internacionais relativas à realização, de forma remota, da ava-
liação de devida diligência dos seus clientes através de meios 
electrónicos por partes de instituições financeiras, a AMCM 
publicou em Março de 2021 as “Orientações à Indústria rela-
tivas aos Controlos AML/CFT — On-boarding de clientes de 
forma remota”, exigindo que os bancos que fornecem os servi-
ços em causa formulem medidas correspondentes, de modo a 
garantir que a tecnologia usada esteja em conformidade com 
os requisitos da realização de avaliação de devida diligência 
dos seus clientes, para além de mitigar os ricos associados a es-
tas actividades.

Paralelamente à estreita cooperação com o Gabinete de 
Informação Financeira (GIF), a AMCM tem participado ac-
tivamente nas actividades do grupo de trabalho interdeparta-
mental AML/CFT da RAEM, liderado pelo GIF. Para o cum-
primento contínuo das recomendações do FATF, a AMCM 
participou também numa nova ronda de avaliação global dos 
riscos, organizada pela GIF, no âmbito da qual a AMCM pro-
cedeu à avaliação e análise dos riscos do sector financeiro ao 
longo do ano.

Ao mesmo tempo, a AMCM tem mantido um contacto 
próximo com o sector financeiro, de forma a contribuir para 
reforçar a sensibilização e a capacidade do sector no combate 
ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo. 
A AMCM organizou, em Novembro de 2021, o “15.º Semi-
nário Anual sobre AML/CFT” para partilhar os resultados 
relevantes da sua supervisão contínua e as últimas tendências 
de desenvolvimento dos casos de branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo, aproveitando a oportunidade 
para discutir os requisitos regulatórios mencionados acima, re-
ferentes à abertura de contas de forma remota pelos clientes. 
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A fim de implementar as medidas adequadas de gestão e 
controlo de riscos financeiros estipuladas nas “Linhas Gerais 
do Planeamento para o Desenvolvimento da Grande Baía 
Guangdong-Hong Kong-Macau”, a AMCM manteve uma es-
treita colaboração com a Sucursal de Guangzhou do PBOC 
com o objectivo de estabelecer e implementar um mecanismo 
de cooperação a longo prazo entre Guangdong e Macau para 
comunicar o risco de branqueamento de capitais transfron-
teiriço, bem como para reforçar as capacidades de alerta e de 
monitorização precoces das instituições financeiras na região 
da Grande Baía e as capacidades para prevenir crimes trans-
fronteiriços de branqueamento de capitais.

Combate às actividades financeiras ilegais

Como autoridade de supervisão financeira, a AMCM con-
tinuou a combater proactivamente as actividades financeiras 
ilegais através da cooperação com outros serviços públicos 
competentes e a realizar acções de acompanhamento em con-
formidade com as disposições do Regime Jurídico do Sistema 
Financeiro (RJSF), com o objectivo de garantir a segurança e 
a solidez do sistema financeiro e de proteger os interesses pú-
blicos. Durante o ano, a AMCM realizou inspecções e análises 
presenciais a entidades envolvidas em actividades financeiras 
ilegais, tendo instaurado processos administrativos relativa-
mente a casos que dispunham de provas suficientes. Com base 
na gravidade das infracções, a AMCM impôs multas ou emitiu 
avisos em conformidade.

Através do aperfeiçoamento do regime jurídico, a AMCM 
irá reforçar as sanções penais contra actividades financeiras 
ilegais. Ao mesmo tempo, a AMCM tem vindo ainda, através 
de vídeos promocionais, comunicados de imprensa e mensa-
gens nas redes sociais juntamente com outros canais diferentes, 
a sensibilizar o público sobre a prevenção das actividades fi-
nanceiras ilegais e apelar a que recorra a instituições autoriza-
das para efeitos de prestação de serviços financeiros, a fim de 
evitar quaisquer perdas.

Facilitar a implementação do Regime de Protecção 
de Depósitos

A AMCM tem prestado assistência técnica e administrativa 
ao Fundo de Garantia de Depósitos (FGD), assegurando uma 
protecção efectiva aos depositantes no âmbito do Regime de 
Protecção de Depósitos (RPD). De acordo com o inquérito 
anual realizado no final de Outubro de 2021, o rácio de co-
bertura dos depositantes atingia 93,3%, em linha com o nível 
de cobertura defendido pelas organizações internacionais, 
indicando que ao abrigo do limite de compensação actual de 
MOP500.000, foi proporcionada uma protecção adequada aos 
depositantes.

Actividades futuras

Olhando em frente para 2022, espera-se que, com a tendên-
cia de aumento da taxa de vacinação global, possamos entrar 
numa nova fase de maior controlo da doença, possibilitando 
a gradual recuperação da economia mundial. No entanto, a 
pressão inflacionária causada por desequilíbrios nas cadeias de 
abastecimento globais poderá acelerar a retirada de políticas 
monetárias relaxadas pelas principais economias, e o ritmo da 
recuperação económica continua a ser altamente incerto, algo 
que trará desafios para o sector bancário de Macau.
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Tal como nos anos anteriores, a AMCM continuará a prestar 
atenção ao impacto das mudanças económicas a nível global 
nos mercados financeiros, através da sua estreita ligação com 
as autoridades reguladoras estrangeiras e do seu contacto com 
as administrações dos bancos, de modo a compreender as 
operações dos bancos e a sua prevenção de riscos, continuan-
do a implementar medidas de supervisão eficazes, para além 
da elaboração atempada e implementação de regulamentos e 
directrizes, com o intuito de garantir que os bancos consigam 
estabelecer um sistema de gestão de riscos interno sólido, 
mantendo a segurança e estabilidade do sistema financeiro de 
Macau.

b) Sector segurador

Uma vez que a passagem fronteiriça com Interior da China 
e Hong Kong ainda não foi retomada, alguns dos residentes do 
Interior da China optaram por adquirir seguros na RAEM, 
factor que resultou num rápido aumento no volume de negó-
cios dos seguros de vida. Apesar do desempenho geral do sec-
tor segurador de Macau não ter sido significativamente afec-
tado pela epidemia, a incerteza face ao ambiente económico 
externo representa um acréscimo de variabilidade em relação 
ao crescimento e rentabilidade de carteira de investimento 
das empresas seguradoras. A AMCM, por meio de análises 
financeiras regulares e avaliações sobre os activos financeiros, 
continuará a garantir que as empresas seguradoras mantenham 
integridade financeira de modo a poderem suportar a volati-
lidade do mercado financeiro. Todas as empresas seguradoras 
são obrigadas a realizar continuamente previsões de solvência 
de modo a se protegerem contra a crise financeira que poderá 
ser desencadeada pela epidemia; é exigido às empresas segura-
doras de vida que realizem testes dinâmicos e que notifiquem 
atempadamente possíveis mudanças fiscais e operacionais.

Sistema de supervisão

A AMCM continua a seguir uma abordagem de supervisão 
baseada no risco, tendo sido capaz de se manter actualizada ao 
implementar uma abordagem de supervisão de acordo ao nível 
de risco observado. Para além de agir de acordo com as regras 
e directrizes de supervisão internacionalmente convenciona-
das, assim como de realizar de auditorias periódicas à situação 
financeira das seguradoras, a AMCM supervisiona continu-
amente a qualidade da gestão juntamente com o sistema de 
gestão de risco das seguradoras, promovendo a implementação 
de boas práticas de governança corporativa e gestão de risco, 
fortalecendo também a qualidade das medidas de controlo in-
terno. Além disso, tem exigido ao sector segurador que respei-
te rigorosamente o princípio do “tratamento justo dos clientes” 
de modo a fornecer uma protecção completa para os interesses 
legítimos dos segurados. Para além disso, a AMCM tem co-
laborado estreitamente com os reguladores de outros países 
e regiões, realizando reuniões periódicas de modo a discutir 
assuntos de interesse mútuo, fortalecendo assim a coordenação 
e troca de informações no âmbito da cooperação regulatória 
transfronteiriça, visando assegurar o desenvolvimento estável 
do mercado de seguros.

Actualmente, o Regime Jurídico da Actividade Seguradora é 
o principal regime jurídico das operações do sector segurador. 
Este regime estipula as condições de acesso ao mercado, os 
requisitos de supervisão das seguradoras e a responsabilidade 
das mesmas. Por sua vez, a AMCM regula operações específi-
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cas de seguradoras por meio de avisos e directrizes, com vista a 
promover o desenvolvimento do mercado segurador e aperfei-
çoar o regime de supervisão financeira. Por outro lado, as ac-
tividades dos mediadores de seguros e dos fundos privados de 
pensões são reguladas pelo Diploma Regulador da Actividade 
de Mediação de Seguros e pelo Regime Jurídico dos Fundos 
Privados de Pensões, respectivamente.

Até ao final de 2021, no que diz respeito aos seguros obriga-
tórios, a AMCM definiu o âmbito das coberturas e condições 
para sete tipos de seguro, incluindo seguro de responsabilidade 
civil automóvel, seguro de acidentes de trabalho e doenças 
profissionais, seguro de responsabilidade civil profissional 
das agências de viagens, seguro de responsabilidade civil pro-
fissional dos advogados, seguro de responsabilidade civil em 
relação à afixação de material de propaganda e de publicidade, 
seguro de responsabilidade civil das embarcações de recreio e 
seguro de responsabilidade civil profissional dos prestadores 
de cuidados de saúde. A AMCM formou grupos de trabalho 
com organismos reguladores e partes interessadas relevantes 
dos seguros obrigatórios para rever a implementação de vários 
seguros obrigatórios conforme as necessidades e circunstân-
cias. No que diz respeito a seguros de acidentes de trabalho e 
doenças profissionais, em 2021, depois das negociações entre 
os representantes dos empregadores e trabalhadores do Con-
selho Permanente de Concertação Social (CPCS), e ouvidos 
os pareceres da Direcção dos Serviços para os Assuntos La-
borais (DSAL), da AMCM e do sector segurador, o Governo 
da RAEM decidiu manter os valores actuais dos limites de 
indemnizações por danos causados por acidente de trabalho e 
doenças profissionais e dos prémios de seguro. A AMCM con-
tinuará a cooperar com a DSAL para a realização de uma re-
visão anual dos referidos limites de indemnizações por danos. 
Ao mesmo tempo, de modo a aprimorar ainda mais as revisões 
anuais futuras, a AMCM designou uma empresa actuarial 
profissional para realizar estudos especiais sobre os seguros de 
acidentes de trabalho e doenças profissionais. Para além disso, 
a AMCM está actualmente a realizar uma avaliação indepen-
dente sobre a adequação dos prémios e valores segurados de 
cada categoria de veículo no seguro de responsabilidade civil 
automóvel. Na sequência da conclusão da análise actuarial, a 
AMCM irá realizar um estudo sobre a revisão do sistema de 
seguro automóvel, continuando a manter contacto com os res-
pectivos departamentos de execução da lei, e com as partes in-
teressadas relevantes, de modo a proceder, de forma ordenada, 
ao trabalho referente às acções referidas.

Desde a implementação do seguro de responsabilidade civil 
profissional dos prestadores de cuidados de saúde, a AMCM 
tem continuado a realizar revisões com os Serviços de Saúde, 
tendo em conta as necessidades do sector dos serviços de saúde 
e coordenando com o sector de seguros de modo a ajustar o 
mercado. Em resposta à implementação do “Regime da qua-
lificação e inscrição para o exercício de actividade dos profis-
sionais de saúde”, em 2021 o Chefe do Executivo, através do 
Regulamento Administrativo n.º 49/2021 e da Ordem Execu-
tiva n.º 61/2021, alterou a classificação das profissões médicas 
no regulamento do “Seguro obrigatório de responsabilidade 
civil profissional dos prestadores de cuidados de saúde”, tendo 
entrado em vigor no dia 1 de Janeiro de 2022.
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De acordo com os requisitos do “Programa de Desenvolvi-
mento Profissional Contínuo para os Mediadores de Seguros 
(PDPC)”, todos os mediadores de seguros individuais são 
obrigados a reportar um determinado número de horas de fre-
quência do PDPC antes da renovação da sua licença. Durante 
a epidemia, a AMCM e o Instituto de Formação Financeira 
de Macau (IFF) incentivaram a diversificação dos canais para 
a realização de cursos de formação, tendo lançado um pro-
grama de cursos online no quarto trimestre de 2021. Caso as 
instituições seguradoras não sejam capazes de oferecer cursos 
de formação presenciais devido à epidemia, poderão optar por 
realizar cursos de formação online para garantir que os seus 
mediadores de seguros sejam capazes de cumprir os requisitos 
dos programas de formação profissional contínua.

Regulamentação e linhas de orientação

De modo a elevar a eficácia de supervisão, focar-se na super-
visão de riscos, consolidar o regime de supervisão e reforçar a 
prevenção de riscos, a AMCM tem estabelecido um quadro de 
supervisão em conformidade com os padrões internacionais, 
introduzindo alterações apropriadas de acordo com a realidade 
local, de forma a promover o desenvolvimento saudável e orde-
nado do sector de seguros.

De acordo com os Princípios Básicos de Seguros (ICPs) esta-
belecidos pela International Association of Insurance Supervi-
sors (IAIS) e os padrões de governança corporativa aplicáveis 
ao sector de seguros, a AMCM publicou oficialmente em 2021 
a “Directiva relativa à Governança de Produtos dos Seguros de 
Vida”. Esta directiva exige que as seguradoras criem comissões 
de aprovação para os produtos de seguro de vida vendidos em 
Macau. Ao mesmo tempo, esta directiva estabelece os requi-
sitos mínimos de supervisão para os produtos de seguros de 
vida, incluindo o desenho do produto, a avaliação de adequa-
ção do cliente, a divulgação de informações e governança de 
benefícios não garantidos, entre outros, de modo a melhorar a 
qualidade dos produtos de seguro de vida e a proteger os direi-
tos e interesses do consumidor.

Em 2021, a AMCM publicou a “Declaração de factos im-
portantes — Compra de produtos de seguro de vida em Macau 
por consumidores do Interior da China” e os “Requisitos Adi-
cionais para a Venda de Produtos do Seguro de Vida Ligados 
a Fundos de Investimento por Via de Empréstimo”, de modo 
a que os consumidores compreendam os factores e riscos que 
devem considerar ao adquirir produtos de seguro de vida, obri-
gando as seguradoras e os mediadores de seguros a se confor-
marem com as normas de conduta adequadas. Ao mesmo tem-
po, a AMCM está actualmente a rever as “Orientações para 
Substituição de Seguro de Vida” e as “Directivas Referentes 
aos Direitos de Reflexão em Apólices do Seguro Vida”, tendo 
como objectivo reforçar a supervisão das venda e pós-venda de 
seguros de vida.

A fim de aprofundar a ligação entre os mercados financeiros 
de Macau e do Interior da China e alargar os canais de investi-
mento para o sector de seguros da RAEM, em 2021, a AMCM 
reviu os “Requisitos relativos à composição dos activos caucio-
nadores das provisões técnicas”, nos quais contaram-se com a 
adição de bancos políticos do Interior da China à lista de insti-
tuições autorizadas, a adição da Bolsa de Valores de Shanghai 
e da Bolsa de Valores de Shenzhen à lista de bolsas de valores 
autorizadas, a introdução de um novo mecanismo de cauciona-
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mento de provisões técnicas trimestral, um aumento do limite 
máximo de obrigações, assim como um aumento dos requisitos 
necessários para a liquidez e a gestão de riscos no que diz res-
peito aos activos que garantem as reservas gerais das contas.

Em conformidade com a Lei da Cibersegurança, a AMCM 
instou o sector segurador a implementar sistematicamente 
várias medidas de cibersegurança previstas pelo Centro de 
Alerta e Resposta a Incidentes de Cibersegurança. Além disso, 
a AMCM coordenou o sector para que este cumprisse as obri-
gações de assegurar a cibersegurança, incluindo apresentar o 
relatório anual de cibersegurança e o relatório de incidentes de 
cibersegurança, relatar vulnerabilidades e alertas de cibersegu-
rança, para além de acompanhar a implementação das medidas 
de melhoria de cibersegurança pelo sector.

O número de mediadores de seguros tem vindo a aumentar 
à medida que a indústria de seguros de Macau está a viver um 
período de rápido desenvolvimento. Os mediadores de seguros 
representam uma importante via de comunicação e de venda 
de produtos entre as empresas seguradoras e os seus actuais 
e potenciais clientes. Estes mediadores assumem a obrigação 
de desempenhar as suas funções de acordo com as leis e regu-
lamentos, promovendo o desenvolvimento do sector, sendo a 
sua ética profissional e boas práticas comerciais especialmente 
importantes em termos do impacto que estas têm no público. 
Face a esta situação, a AMCM publicou em 2021 o aviso para a 
“Conduta profissional a adoptar no exercício da actividade de 
mediação de seguros”, e por meio deste aviso, emitiu as “Nor-
mas de Conduta profissional aplicáveis à actividade de media-
ção de seguros”, as “Orientações de conduta dos corretores de 
seguros no exercício da actividade de mediação de seguros” e 
as “Orientações de conduta aplicáveis aos corretores de segu-
ros no exercício da actividade de mediação de seguros”. Estes 
regulamentos e orientações estabeleceram os requisitos e prin-
cípios para a conduta dos mediadores de seguros, assim como 
os padrões de conformidade previstos pela AMCM, exigindo 
também que todas as seguradoras exerçam medidas e proce-
dimentos de supervisão interna eficazes, e ao mesmo tempo, 
proporcionem formação adequada aos mediadores de seguros, 
a fim de assegurar o seu nível de ética e a sua conduta profissio-
nal, para que os consumidores possam ter um tratamento justo.

Em 2021, a AMCM publicou o aviso “Estabelecimento da 
obrigatoriedade de prestação de exame para os mediadores de 
seguros que exercem a actividade de mediação de fundos de 
pensões”, que estabelece, a partir do início de 2022, a obriga-
toriedade de aprovação no exame “Prova IV (Fundos de Pen-
sões)” para os mediadores de seguros que exercem a actividade 
de mediação de fundos de pensões, a fim de assegurar que os 
mediadores de seguros possuem conhecimento profissional e 
capacidades adequadas para a realização dos seus negócios, 
visando reforçar a confiança dos consumidores.

Atendendo à evolução crescente da dimensão dos fundos 
de pensões e ao aumento do número de partes interessadas, a 
AMCM reforçou a supervisão dos fundos privados de pensões, 
tendo publicado em 2021 o aviso sobre os “Requisitos relativos 
à auditoria anual das contas dos fundos privados de pensões”, 
estabelecendo a obrigatoriedade de todas as entidades gestoras 
destes fundos efectuarem uma auditoria externa em relação às 
demonstrações financeiras anuais de todos os fundos de pen-
sões abertos geridos por aquelas. O relatório de auditoria ex-
terna e as demonstrações financeiras auditadas não só devem 
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ser remetidos à AMCM, como ainda deverá ser promovida a 
sua publicação na página da “Internet” das entidades gestoras 
dos fundos de pensões.

Cooperação com supervisores estrangeiros

Em linha com a prática habitual dos reguladores internacio-
nais, a AMCM participou por videoconferência nos colégios de 
supervisão coordenados pela Hong Kong Insurance Authority 
(IA), em 2021. As discussões com as direcções das seguradoras 
visam ajudar os profissionais locais a estabelecer um sistema 
de administração mais abrangente. Além disso, a partilha de 
experiências com reguladores estrangeiros não só potencia o 
nível de supervisão, como também contribui para salvaguardar 
a segurança e a estabilidade financeira da Região.

Em Junho e Outubro de 2021, a AMCM participou, por via 
de videoconferência, em conferências internacionais, reuni-
ões de comités técnicos e reuniões anuais organizadas pela 
International Organisation of Pension Supervisors (IOPS). 
Estas ocasiões foram utilizadas para abordar tópicos como a 
supervisão e políticas de poupança para aposentação de várias 
localidades, assim como para ouvir o relatório especializado 
elaborado pela organização, que mencionava os métodos apri-
morados de mitigação de riscos da rede de pensões, os métodos 
de supervisão das previsões de desempenho das pensões, entre 
outros, a fim de ajudar a melhorar a supervisão das pensões 
privadas locais.

Em Setembro de 2021, a AMCM participou na 16.ª Reunião 
Anual do Fórum Asiático de Reguladores de Seguros (AFIR) 
realizada por videoconferência, a fim de discutir diversos tópi-
cos no âmbito de seguros a nível internacional com entidades 
reguladoras da Ásia e Oceânia, incluindo discussões sobre 
como colmatar as lacunas no âmbito de seguros contra grandes 
desastres por via de parcerias entre entidades públicas e pri-
vadas, assim como lacunas no âmbito de seguros contra riscos 
associados à cibersegurança, terrorismo, entre outros.

Em Outubro de 2021, a AMCM participou por meio de 
videoconferência na 25.ª Conferência Anual e na 18.ª Assem-
bleia Geral da Associação dos Supervisores de Seguros Lusó-
fonos (ASEL). A fim de fortalecer a plataforma criada entre 
a AMCM e as entidades de supervisão de seguros dos países 
lusófonos, durante as discussões foram também abordados 
estudos sobre seguros automóveis, principais inquéritos sobre 
seguros obrigatórios, assim como o impacto da epidemia sobre 
os mercados de seguros e fundos de pensões. Além disso, a 
AMCM deu a conhecer aos delegados a Zona de Cooperação 
Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin (Zona 
de Cooperação Aprofundada).

Em Dezembro de 2021, a AMCM e a Mandatory Provident 
Fund Schemes Authority (MPFA) realizaram a cerimónia de 
assinatura do “Memorando de entendimento sobre coopera-
ção” através de videoconferência com o objectivo de aprofun-
dar o intercâmbio e a cooperação, no âmbito da protecção à 
aposentação, entre as duas partes. As duas partes concordam 
acerca da importância da protecção à aposentação com vista 
ao desenvolvimento económico e social, e consideram que se 
revela necessário que as autoridades de supervisão de Hong 
Kong e Macau fortaleçam a cooperação em termos de troca de 
informações, formação profissional e partilha de técnicas para 
promover o desenvolvimento estável das actividades dos fun-
dos de pensões. 
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Prevenção do branqueamento de capitais e do 
financiamento do terrorismo

A AMCM tem vindo a adoptar uma abordagem baseada no 
risco para implementar rigorosamente a supervisão, no sentido 
de combater o branqueamento de capitais e o financiamento 
do terrorismo. A AMCM tem também mantido um estreito 
contacto e comunicação com o Gabinete de Informação Fi-
nanceira (GIF) e com a Comissão Coordenadora do Regime 
de Congelamento, de modo a que as directrizes e exigências 
mais actualizadas relativas ao combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo sejam comunicadas 
ao sector segurador para efeitos de implementação. Além dis-
so, em coordenação com o trabalho do Governo da RAEM, 
durante este ano o Gabinete de Informação Financeira (GIF) 
continuou a realizar os trabalhos relevantes para uma nova 
ronda de avaliação global dos riscos, e a optimizar o questio-
nário anual da AML/CFT para o sector de seguros, a fim de 
obter os mais recentes dados sobre os riscos e contra-medidas 
do sector.

A fim de continuar a promover a conformidade do sector de 
seguros de Macau com os mais recentes regulamentos interna-
cionais de combate ao branqueamento de capitais e do finan-
ciamento ao terrorismo, e de implementar medidas conforme 
a sua posição em relação à moeda virtual, nomeadamente, da 
moeda virtual não ser uma moeda legal nem um instrumento 
financeiro, a AMCM publicou em 2021 os principais requisitos 
sobre activos virtuais para o sector de seguros, visando contro-
lar o impacto das actividades de activos virtuais no sector de 
seguros de Macau. Além disso, manteve-se a supervisão contí-
nua ao sector segurador de acordo com o princípio da prudên-
cia baseada no risco, tendo sido também revistas as medidas de 
rectificação implementadas pelas seguradoras a fim de aumen-
tar a consciencialização do sector sobre métodos de combate à 
lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e aumen-
tar a sua capacidade de resistência a riscos.

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo

O Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo (FGAM) foi 
constituído em 1994 com o objectivo de proteger as reclama-
ções por morte ou danos de terceiros em posição de vítimas de 
tráfego ou acidente marítimo, em que a pessoa responsável não 
pode ser identificada ou não possui seguro activo. O FGAM 
pagará primeiro as indemnizações e, posteriormente, procura-
rá obter o reembolso do montante pago junto das pessoas res-
ponsáveis. A proveniência das receitas do FGAM é o imposto 
cobrado sobre o prémio dos seguros dos veículos automóveis 
e das embarcações de recreio, sendo o FGAM gerido e admi-
nistrado por uma direcção constituída por representantes da 
AMCM e da Associação de Seguradoras de Macau (MIA).

Em 2021, foram registados três casos no FGAM, perfazendo 
um total de treze casos pendentes no final do ano. O mon-
tante das reservas para indemnização pendentes diminuiu de 
MOP4,8 milhões no final de 2020 para MOP2,0 milhões no fi-
nal de 2021, enquanto o património total do FGAM aumentou 
de MOP130 milhões no final de 2020 para MOP140 milhões 
no final de 2021. Devido ao aumento da reposição de provisões 
em 2021, o excedente do FGAM aumentou para MOP13,6 mi-
lhões, face aos MOP8,3 milhões de 2020.
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Protecção dos consumidores

A protecção dos direitos e interesses dos consumidores é 
uma das tarefas nucleares da AMCM. A fim de promover a 
prática do princípio de tratamento justo dos consumidores 
pelo sector de seguros, a AMCM emitiu diversas directivas, 
incluindo as “Directivas respeitantes à venda de produtos do 
seguro de vida ligados a fundos de investimento”, a “Directiva 
relativa às ilustrações de benefícios para produtos de seguros 
de vida (excepto produtos da classe “c”)” e a “Directiva sobre a 
declaração de factos importantes e a ilustração dos benefícios 
do financiamento dos prémios para a aquisição de produtos 
do seguro de vida (à excepção dos que se inserem na classe c”, 
entre outras, regulando rigorosamente a conduta do sector de 
seguros e fortalecendo a protecção dos direitos e interesses do 
consumidor de produtos financeiros. 

Com o intuito de promover a educação do público e o co-
nhecimento no âmbito dos seguros, a AMCM tem divulgado 
informações relacionadas com os seguros, em diferentes plata-
formas, a título de exemplo, a “Directiva relativa à Governança 
de Produtos dos Seguros de Vida”, os riscos associados ao fi-
nanciamento de prémios, o rácio de pagamento de dividendos/ 
/bónus não-garantidos para produtos de seguros de vida, o uso 
de seguros para mitigar os riscos relacionados com tufões, as-
sim como planos de optimização e planos de bonificação para 
seguros patrimoniais contra catástrofes, entre outros.

Cooperação regional

A fim de implementar as “Linhas Gerais do Planeamento 
para o Desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau”, e de promover a integração dos serviços de se-
guros na Grande Baía, a AMCM mantém discussões e comuni-
cação com a secção de Guangdong da CRBSC e o sector segu-
rador de Macau, realizando juntamente estudos sobre o plano 
para a implementação das políticas de “Circulação dos veículos 
de Macau em Guangdong” e do “Reconhecimento recíproco 
dos seguros equivalentes dos veículos transfronteiriços”, co-
operando de modo a implementar estas medidas. Além disso, 
as entidades de supervisão de seguros de Guangdong, Hong 
Kong e Macau mantêm relações estreitas e têm colaborado 
na realização de estudos para a criação de um centro de ser-
viços de seguros na Grande Baía, nas discussões sobre como 
melhorar os seguros dos veículos transfronteiriços e sobre o 
desenvolvimento de produtos inovadores, tais como seguros de 
saúde transfronteiriços.

Após o “Projecto Geral de Construção da Zona de Coope-
ração Aprofundada entre Guangdong e Macau em Hengqin” 
ter sido anunciado em 2021, a AMCM articulou activamente 
com as orientações políticas relevantes, tendo organizado uma 
visita à Zona de Cooperação Aprofundada em Hengqin para 
os representantes do sector de seguros em Novembro, de modo 
a que estes pudessem conhecer as oportunidades do desenvol-
vimento na Zona de Cooperação. Ao mesmo tempo, a AMCM 
continuará a envidar esforços de modo a apoiar medidas que 
facilitem as condições de acesso para as entidades seguradoras 
de Macau que estejam interessadas em estabelecer seguradoras 
no Interior da China, a explorar a viabilidade de políticas apli-
cáveis à Zona de Cooperação Aprofundada em Hengqin que 
visem facilitar os serviços de seguros transfronteiriços, e que 
tornem viável o estabelecimento do sector de seguros de Ma-
cau no centro de serviços de seguros na Zona de Cooperação 
Aprofundada de Hengqin.
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Seguro contra grandes desastres

A fim de incentivar a participação das PME, reduzindo os 
seus encargos económicos ao subscreverem seguros contra 
grandes desastres, o Governo da RAEM, através do Fundo de 
Desenvolvimento Industrial e de Comercialização, continuou 
a promover o projecto “Seguro de bens patrimoniais contra 
grandes desastres para as pequenas e médias empresas”, per-
mitindo às PME que reúnem os requisitos exigidos obterem 
um subsídio equivalente a 50% do prémio anual total, até ao 
montante máximo de MOP30.000 (consoante o valor mais bai-
xo). A AMCM continuará a acompanhar a implementação e o 
aperfeiçoamento deste plano, a fim de ajudar as PME a reduzi-
rem os seus riscos.

Actividades futuras

Actualmente, existem ainda diversos factores que contri-
buem para a incerteza do desenvolvimento da epidemia a nível 
global, não havendo ainda uma visão clara para a recuperação 
da economia global. A AMCM irá adoptar uma abordagem 
regulatória prudente e acompanhará os acontecimentos inter-
nacionais e a evolução dos mercados de perto, mantendo uma 
via de contacto próximo com as agências reguladoras de outros 
países e regiões, fortalecendo e ajustando atempadamente di-
versas medidas regulatórias-de supervisão, optimizando leis 
e regulamentos, de forma a manter a estabilidade do sistema 
financeiro e a salvaguardar os direitos legais e interesses dos 
cidadãos e dos tomadores do seguro. A fim de implementar as 
“Linhas Gerais do Planeamento para o Desenvolvimento da 
Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, em conformi-
dade com as medidas do “Projecto Geral de Construção da 
Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau 
em Hengqin”, a AMCM irá fortalecer a comunicação com as 
entidades reguladoras de seguros no Interior da China e em 
Hong Kong, promovendo a gradual implementação do sistema 
de seguros transfronteiriço, através de um sistema inovador de 
supervisão compartamentada, a fim de contribuir para a diver-
sificação adequada da economia de Macau com políticas orien-
tadas para as necessidades dos habitantes e medidas de apoio 
na Zona de Cooperação Aprofundada.

c) Outras instituições financeiras

Para além dos bancos, das seguradoras e das entidades 
gestoras de fundos de pensões, a AMCM foi também respon-
sável pela supervisão de outras instituições financeiras, cujas 
actividades se enquadram no âmbito da supervisão financeira 
em Macau, incluindo sociedades financeiras, casas de câmbio, 
sociedades de entrega rápida de valores em numerário, com-
panhias de intermediação financeira, sociedades de locação 
financeira, instituições de serviços de pagamento e sociedades 
de serviços de transacção de bens financeiros, entre outros.

A AMCM aderiu estritamente às condições de acesso ao 
mercado estipuladas no seu quadro de licenciamento pruden-
cial e procedeu à vigilância eficaz de instituições financeiras 
através da supervisão contínua, do aprimoramento atempado 
dos diplomas regulamentares relevantes e da melhoria das ca-
pacidades de AML/CFT, com o objectivo de manter o desen-
volvimento diversificado e estável do mercado financeiro local.

No que diz respeito à cooperação transfronteiriça, a AMCM 
e a Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC), no 
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âmbito do memorando de entendimento celebrado entre am-
bas as instituições, trocaram informações através de reuniões 
bilaterais regulares ou comunicações irregulares sobre as duas 
companhias de intermediação financeira sucursais de correcto-
ras de títulos licenciadas em Hong Kong a operar na RAEM. 

A AMCM continuará a supervisionar os participantes no sis-
tema financeiro de Macau, através do regime de apreciação e 
autorização de licenciamento e das medidas de supervisão con-
tínua, de modo a contribuir continuamente para a preservação 
da segurança e estabilidade do mercado financeiro da RAEM 
e para promover o desenvolvimento do sector financeiro. 

3.1.2 As operações em moeda local e mercado monetário

Com base num sistema financeiro robusto e um Regime de 
Indexação Cambial (CBA) credível, a pataca (MOP) continuou 
a servir de principal meio monetário para transacções internas. 
No final de 2021, a circulação monetária aumentou 7,0% para 
MOP19,9 mil milhões, face ao ano anterior.

A economia da RAEM é fortemente orientada para o ex-
terior, e juntamente com a obrigação legal de livre converti-
bilidade de moedas, a manutenção da estabilidade do valor 
externo da MOP é o principal objectivo da política monetária 
da RAEM. Ao abrigo de um CBA credível e com reserva 
cambial adequada, a taxa de câmbio MOP/HKD está fixada 
em MOP1,03 = HKD1. Uma vez que o HKD também está 
indexado ao dólar americano (USD) ao abrigo de um sistema 
de indexação semelhante, as taxas de câmbio da MOP são ine-
vitavelmente afectadas pelas flutuações das taxas de câmbio do 
USD e do HKD em relação a outras moedas. Tanto os índices 
das taxas de câmbio do USD como da MOP subiram em 2021. 
No final do ano, o índice do USD subiu 6,4% em relação ao 
ano anterior, tendo o índice da taxa de câmbio efectiva nomi-
nal ponderada pelo comércio para a MOP subido 2,0% para 
103,8.

Em 2021, o Governo da RAEM continuou a estimular a eco-
nomia através da injecção de capital no mercado, aumentando 
assim a liquidez de MOP no sistema bancário. O montante 
total em bilhetes monetários (BMs) denominados em MOP 
aumentou 11,8% face ao ano anterior para MOP60,9 mil mi-
lhões no final de 2021, enquanto os depósitos das instituições 
financeiras com a AMCM aumentaram 17,5% face ao ano an-
terior para MOP33,6 mil milhões. Sob o Regime de Indexação 
Cambial, a taxa de juros em MOP corresponde ao nível da taxa 
de juros em HKD. Devido à taxa extremamente baixa de ju-
ros em HKD, a taxa média de juros sobre os BMs desceu para 
0,1% no final de 2021, face a 0,7% no final de 2020. Por outro 
lado, devido à taxa baixa de juros, o número de transacções de 
swap destinadas à gestão de lacunas da MOP e outras moedas 
estrangeiras a curto prazo, e o número de transacções cambiais 
da MOP diminuíram em comparação com 2020.

O Sistema de Liquidação Imediata em Tempo Real em MOP 
(MOP RTGS) é uma infra-estrutura financeira importante que 
promove o desenvolvimento do sistema económico e mercados 
financeiros de Macau. Este sistema continuou a prestar servi-
ços de liquidação interbancários em tempo real, seguros e efi-
cientes durante o ano de 2021. Durante o ano, um novo banco 
foi autorizado para adesão ao sistema, perfazendo um total de 
32 membros. Em 2021 o número de transacções e o volume de 
negócios agregado através do RTGS atingiu valores recordes, 
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tendo aumentado 37,3% para 516.259 e 34,9% para MOP492,8 
mil milhões, respectivamente; o valor médio diário do número 
de transacções e o volume de negócios agregado foi de 2.133 e 
de MOP2,0 mil milhões. Para além disso, no ano em análise, 
foram accionados 16 acordos de reporte intra-diários de BMs e 
o respectivo montante aumentou 43,7% face ao período homó-
logo para MOP0,6 mil milhões. 

3.1.3 Reserva cambial

No final de 2021, o montante de activos da reserva cambial 
foi de MOP214,2 mil milhões, representando um crescimento 
de 6,7% face a 2020. Por outro lado, os passivos remunerados 
da reserva cambial registaram um aumento de 13,7% face ao 
ano anterior, sendo que dos quais o montante em dívida dos 
BMs aumentou 11,8%, enquanto o saldo de liquidez com os 
bancos locais registou um aumento de 17,5%.

Os activos da reserva cambial foram divididos em duas car-
teiras distintas: a carteira líquida e a carteira de obrigações. 
A carteira líquida foi usada sobretudo para sustentar o valor 
e a convertibilidade da moeda local, visando ainda manter a 
estabilidade monetária da RAEM. A carteira de obrigações 
focou-se na manutenção de um elevado grau de preservação 
de capital, procurando obter um determinado retorno. No ano 
em análise, sob a influência da epidemia, o mercado financei-
ro apresentou um aumento de incertezas, e a carteira líquida 
manteve-se a um nível relativamente elevado, reforçando a sua 
capacidade de fornecer liquidez de forma atempada e de salva-
guardar a ordem do mercado.

Em conformidade com as directrizes de investimento, a 
carteira líquida inclui, principalmente, activos em HKD e 
em USD com liquidez e segurança de capital extremamente 
elevadas, de modo a cumprir a convertibilidade sob o sistema 
de indexação da taxa de câmbio. Sob uma política monetária 
menos rígida, as taxas de juros de USD e de HKD oscilaram 
em níveis extremamente baixos durante a maior parte do ano; 
embora as taxas de juros tenham recuperado ligeiramente no 
quarto trimestre, em geral, o ambiente de baixas taxas de juros 
provocou a contracção das receitas de juros da carteira líquida.

A carteira de obrigações teve uma exposição crucial a títulos 
de rendimento fixo de curto prazo e de alto nível. Os títulos 
foram sobretudo denominados em USD e em HKD devido 
ao sistema de indexação da taxa de câmbio. A taxa de juros 
manteve-se em níveis baixos durante a maior parte do ano, o 
que reduziu em muito os rendimentos derivados dos fundos 
investidos. Adicionalmente, a contínua subida da inflação no 
final do ano desencadeou preocupações relativas ao aumento 
das taxas de juro pela Reserva Federal dos EUA, fenómeno 
pouco propício ao preço dos activos de títulos. A reavaliação 
do desempenho resultou num retorno da carteira de obriga-
ções significativamente inferior ao de 2020.

A carteira de obrigações foi aplicada em títulos a curto pra-
zo de entidades governamentais, bancos estatais e instituições 
financeiras, assim como em títulos de empresas de alta qualida-
de, de modo a garantir melhores spread de crédito. Adicional-
mente, em antecipação a uma intensa subida das taxas de juro, 
a carteira de obrigações reduziu as suas participações de longa 
duração no quarto trimestre de modo a mitigar riscos nas taxas 
de juro da mesma. Em suma, num ambiente de baixas taxas de 
juros, a carteira de obrigações contribuiu, ainda assim, para a 
reserva cambial com uma certa quantidade de receita.
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Na expectativa de que a Reserva Federal americana apertas-
se a política monetária para suprimir a inflação, o USD valori-
zou durante o segundo semestre de 2021 e a taxa de câmbio em 
relação ao HKD subiu do nível de garantia de conversibilidade 
do lado forte do sistema de indexação da taxa de câmbio ao 
HKD para 7,80 no final do ano. Tal levou a um determinado 
ganho na reavaliação cambial das participações em USD em 
termos de MOP.

Em conclusão, após a dedução dos encargos com os juros 
dos BMs e os depósitos de liquidez efectuados por instituições 
financeiras locais, assim como a incorporação da receita dos 
investimentos do fundo designado, a reserva cambial registou 
um rendimento líquido de investimento de MOP1,2 mil mi-
lhões, com uma taxa ponderada de rendimento de 0,6%, o que 
representa um decréscimo de 56,5% face a 2020. 

3.1.4 Reserva Financeira

No final de 2021, a Reserva Financeira totalizava MOP643,2 
mi l mi lhões, dos quais a Reserva Básica se situou nas 
MOP139,1 mil milhões e a Reserva Extraordinária atingiu 
MOP504,1 mil milhões.

Ainda que a economia mundial tenha entrado em fase de 
recuperação em 2021, a ameaça de novas variantes do novo 
coronavírus provocou estrangulamentos nas cadeias de abaste-
cimento e causou preocupações como o aumento da inflação, 
pelo que os mercados financeiros a nível global continuaram a 
oscilar. A reserva financeira adoptou uma atitude prudente na 
gestão de investimentos, no sentido de equilibrar riscos e retor-
nos. Para além da tónica colocada em depósitos seguros e de 
alta liquidez, aumentou também de forma faseada, a proporção 
de activos de “equity” e de títulos, da gestão externa, com vista 
a procurar obter rendimentos estáveis dos investimentos, numa 
circunstância em que os mercados estão com uma taxa de juros 
quase zero.

Nos mercados obrigacionistas, a Reserva Financeira. proce-
deu, de forma activa, ao ajustamento da proporção dos vários 
tipos de títulos, de forma a optimizar os rendimentos previstos 
dessa carteira. Por um lado, reforçou-se a percentagem dos 
títulos em RMB “inshore”, que se caracterizam por uma taxa 
de juros mais elevada e, por outro, manteve o investimento em 
títulos em USD de alta qualidade. Num ambiente global de 
baixas taxas de juros, a carteira de activos contribuiu, ainda 
assim, para a reserva cambial com uma certa quantidade de 
receita.

A fim de elevar os retornos esperados a médio e longo prazo 
pela carteira de obrigações e equilibrar o impacto exercido na 
mesma pelos principais bancos centrais ou pelo aperto de po-
líticas monetárias, a Reserva Financeira aumentou a carteira 
de títulos globais através de adjudicação e os efeitos de diversi-
ficação global da carteira; simultaneamente, foram empregues 
ferramentas de cobertura de forma flexível para cobrir alguns 
riscos de taxa de juros em tempo oportuno.

Entre os mercados accionistas globais, o mercado dos EUA 
revelou um desempenho excepcional, superando, por diversas 
vezes, os máximos históricos. Já os mercados de acções “A” e 
dos mercados bolsistas dos países emergentes registaram que-
das de diversas magnitudes. A Reserva Fiscal optimizou e ajus-
tou a alocação em mercados individuais e o desempenho de in-
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vestimento de gestores de fundos externos superou os padrões 
de mercado, de modo que a carteira geral de investimentos em 
activos de “equity” contribua com cerca de 70% da receita da 
Reserva Fiscal durante o ano. 

No final de 2021, a alocação da Reserva Financeira em títu-
los e activos de “equity” representava 33,2% e 22,8%, respecti-
vamente, tendo a alocação para activos no mercado monetário 
caído para 44%.

Ao longo do ano, o investimento da Reserva Financeira no 
Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-
-Macau de 2020 gerou receitas isentas de impostos sobre ren-
dimentos, as quais foram transferidas de volta a Macau como 
planeado. Além disso, o “Fundo Lótus”, uma plataforma de 
co-investimento financiada pela Reserva Financeira e pelo 
Fundo da Rota da Seda da China, também realizou de forma 
ordenada investimentos em países e regiões localizados ao lon-
go da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”. 

No mercado monetário, de modo a coordenar com o ajusta-
mento estratégico de alocação activos e com alocação de mon-
tante significativo ao cofre da RAEM a Reserva Financeira 
conferiu prioridade à redução dos depósitos em instituições fi-
nanceiras externas e reduziu gradualmente a alocação no mer-
cado monetário. Ao mesmo tempo, a Reserva Fiscal manteve 
os mesmos níveis de depósitos locais e apoiou os bancos locais 
na concessão de empréstimos de médio e longo prazo, a fim 
de revitalizar as empresas e de criar um efeito multiplicador 
para o desenvolvimento do sector financeiro e da economia da 
RAEM. No entanto, em virtude das taxas de juros extrema-
mente baixas no mercado monetário durante o ano, a receita 
de juros foi inferior à do ano passado. 

A nível cambial, os activos da Reserva Financeira consistem 
principalmente em activos denominados em HKD, USD e 
RMB, sendo a gestão de risco efectuada através de contratos 
de swap; com a excepção de HKD e de USD com volatilidade 
limitada, foi alcançada cobertura para a maior parte dos ris-
cos cambiais. Durante o ano, as taxas de câmbio do USD e do 
RMB apresentaram tendências de subida, o que resultou em 
rendimentos derivados da reavaliação cambial após a contabi-
lização dos custos de cobertura.

Em suma, a Reserva Financeira registou uma receita de 
MOP14,7 mil milhões em 2021, equivalente a uma taxa de re-
torno de 2,3%.  

3.1.5 Desenvolvimento financeiro

Em 2021, a AMCM continuou a aderir ao conceito de super-
visão e desenvolvimento paralelos e a promover o desenvolvi-
mento do sector financeiro de Macau de forma diversificada, 
de alta qualidade, sustentável e ordenada. Apesar do impacto 
da epidemia, a indústria financeira de Macau manteve um rit-
mo de desenvolvimento constante e os serviços financeiros mo-
dernos, como o mercado obrigacionista e a gestão de fortunas, 
alcançaram certos resultados de desenvolvimento. Ao mesmo 
tempo, a AMCM tem vindo a trabalhar com o sector financei-
ro, as instituições de ensino, entre outras entidades, de modo a 
promover e a implementar conjuntamente a criação e formação 
de equipas de talentos financeiros em Macau, indo ao encontro 
da necessidade de recursos humanos para o desenvolvimento 
sustentável do sector a longo prazo. 



9234    18   2022  5  4 

現代金融業發展

2021 12

2021 10

2021 10

83/99/M

人才培育

着

2021 1

Desenvolvimento do sector financeiro moderno

Relativamente ao mercado obrigacionista, a AMCM conti-
nuou a melhorar as infra-estruturas incorpóreas e corpóreas. 
Após a realização das repetidas pesquisas e preparação na fase 
inicial, a Central de Depósito de Valores Mobiliários (CSD) de 
Macau entrou oficialmente em funcionamento em Dezembro 
de 2021. Paralelamente, a AMCM levou a cabo uma série de 
trabalhos, como a elaboração da Lei de Valores Mobiliários 
que abrange o mercado obrigacionista, os preparativos para 
se tornar uma entidade de emissão de “Número Internacional 
de Identificação dos Títulos (ISIN)”, o aperfeiçoamento das 
diretrizes de supervisão das actividades relacionadas com obri-
gações e a simplificação dos procedimentos administrativos 
relativos à emissão de títulos públicos, de forma a consolidar 
as bases para o desenvolvimento do mercado obrigacionista de 
Macau. Por outro lado, em Outubro de 2021, o Departamento 
de Finanças da Província de Guangdong emitiu, em Macau, o 
primeiro título de dívidas “offshore” em RMB de um gover-
no local, o que permitiu enriquecer a variedade de produtos 
financeiros em RMB de Macau e é uma forma importante de 
demonstrar a diversidade dos emissores no mercado de obriga-
ções de Macau.

No que diz respeito à gestão de fortunas, foi lançado ofi-
cialmente em Outubro de 2021 o projecto-piloto de “Gestão 
Financeira Transfronteiriça” na Grande Baía, que não só au-
menta os canais de investimento para os residentes de Macau, 
como também cria condições favoráveis para que, no futuro, 
as instituições financeiras de Macau continuem a explorar o 
mercado do Interior da China. Além disso, tendo em vista 
o incentivo ao desenvolvimento das actividades fiduciárias e 
de fundos de investimento em Macau, a AMCM iniciou os 
trabalhos para aperfeiçoar as leis relevantes, a proposta da 
“Lei da Fidúcia”, por sua vez, foi submetida, no final do ano, à 
Assembleia Legislativa para o exame na especialidade, após a 
sua aprovação, esta visa fornecer bases legais para a condução 
de negócios fiduciários pelas instituições financeiras. Parale-
lamente, a AMCM está a rever e a reformular o Decreto-Lei 
n.º 83/99/M que “Regula a constituição e funcionamento dos 
fundos de investimento e das sociedades gestoras de fundos de 
investimento”.

Cultivo de talentos

De modo a dar resposta às necessidades verificadas no de-
senvolvimento de um sector financeiro moderno, a AMCM 
tem planeado o reforço da reserva de talentos financeiros de 
Macau, estando actualmente, em colaboração com entidades 
do sector financeiro e instituições de ensino, a desenvolver 
trabalhos nas áreas como formação pré-carreira, formação em 
contexto de trabalho e certificação de qualificações profissio-
nais destes talentos. 

Em termos de formação pré-carreira, em Janeiro de 2021, 
a AMCM coordenou, juntamente com o IFF, a criação de um 
comité consultivo composto por representantes das áreas aca-
démicas de cinco instituições de ensino superior, de modo a 
promover conjuntamente a formação de talentos financeiros 
em Macau, incluindo rever e incentivar instituições de ensino 
superior relevantes a laçarem e optimizarem cursos financeiros.

Em termos de formação em contexto de trabalho, a AMCM 
continuou a reforçar a cooperação com outras instituições e 
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lançou diversos cursos de formação prática mais direcionados, 
incluindo a co-organização da 3.ª edição do “Curso de forma-
ção de curta duração dos talentos da área financeira de Macau” 
com o Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento China-
-Países de Língua Portuguesa (Fundo China-Países de Língua 
Portuguesa) em Junho de 2021, assim a 1.ª edição do “Curso 
de formação sobre o mercado de obrigações e a legislação apli-
cável”, organizada conjuntamente com o Centro de Formação 
Jurídica e Judiciária (CFJJ), especialmente concebido para 
os profissionais da justiça de Macau, em Novembro de 2021. 
Além disso, a AMCM procedeu à organização, através do IFF, 
do curso de formação designado por “Programa avançado de 
formação em desenvolvimento das tecnologias financeiras e as 
suas aplicações” com a entidade congénere de Zhuhai.

No domínio da obtenção de qualificações profissionais, a fim 
de facilitar a sua obtenção por parte de residentes de Macau 
e de aumentar as suas qualificações, a AMCM coordenou os 
trabalhos para introduzir, através do IFF, a possibilidade de re-
alizar em Macau os seguintes exames: Licensing Examination 
for Securities and Futures Intermediaries (Exames de obten-
ção de licenciamento para o exercício de actividades de inter-
mediários de valores mobiliários e futuros) de Hong Kong, 
Certified Financial Planner (CFP®), assim como Shenzhen-
-Hong Kong-Macao Financial Technologist Professional Pro-
gram (Programa Profissional de Tecnologia na área financeira 
Shenzhen-Hong Kong-Macau). Em 2021, o exame Chartered 
Financial Analyst (CFA) foi também introduzido com sucesso 
em Macau. 

Actividades de promoção e divulgação

A fim de aumentar os conhecimentos do sector e do público 
em geral sobre os serviços financeiros modernos de Macau, 
a AMCM realizou também actividades de divulgação e pro-
moção através de diferentes canais. Em Novembro de 2021, a 
AMCM deslocou-se a Xangai juntamente com o IPIM para 
realizar o Seminário de Promoção de Investimento “Aproveite 
Macau, Aproveite as Oportunidades nos Países de Língua Por-
tuguesa” por ocasião da Exposição Internacional de Importa-
ção da China. O evento teve o objectivo de divulgar, junto de 
empresas do Interior da China, o papel de Macau enquanto 
plataforma de serviços financeiros entre a China e os países de 
língua portuguesa, assim como o seu ambiente de desenvolvi-
mento de serviços financeiros modernos. Por outro lado, a fim 
de aprofundar os conhecimentos da população estudantil acer-
ca das perspectivas de desenvolvimento e de emprego no sector 
financeiro de Macau e ajudar os que pretendem ingressar neste 
sector a planear as suas carreiras profissionais, a AMCM orga-
nizou, em articulação com instituições de ensino superior de 
Macau, vários seminários subordinados ao tema “Tendências 
do desenvolvimento do Sector Financeiro Moderno de Macau 
e oportunidades na carreira”. Paralelamente, a AMCM produ-
ziu um vídeo promocional intitulado “Formação de Talentos 
Financeiros em Macau” para incentivar os residentes de Macau 
a obterem qualificações profissionais neste domínio.

Perspectivas

No futuro, a AMCM continuará a promover o desenvolvi-
mento financeiro de Macau de uma forma ordenada e a envidar 
esforços para reforçar as infra-estruturas incorpóreas e corpó-
rea financeiras de Macau, em conformidade com a evolução do 
sector financeiro moderno. Ao mesmo tempo, será reforçada 
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3.1.6 統計編制及經濟研究

14/96/M

62/96/M

2021

I.1  

表I.1 金管局所發佈官方統計的頻率和適時性

頻率 適時性*

金融部門統計：

35

42

38

55

43

對外部門統計：

15

a cooperação com todas as camadas da sociedade para a for-
mação de uma equipa de talentos financeiros locais, criando 
condições propícias ao desenvolvimento estável e contínuo do 
sector. Para além disso, a AMCM continuará a fortalecer a 
cooperação com as cidades da Grande Baía Guangdong-Hong 
Kong-Macau e a aproveitar as oportunidades de desenvolvi-
mento trazidas pela Grande Baía e pela Área de Cooperação 
Aprofundada, de modo a consolidar gradualmente o papel de 
apoio do sector financeiro na economia de Macau e atingir o 
objectivo da diversificação adequada da economia.

3.1.6 Compilação estatística e investigação económica

De acordo com o enquadramento legal estabelecido nos 
termos dos Estatutos da AMCM (Decreto-Lei n.º 14/96/M) e 
do Sistema de Informação Estatística de Macau (Decreto-Lei 
n.º 62/96/M), a AMCM tem como responsabilidade estatutária 
o desempenho de funções estatísticas e de investigação específicas.

Em 2021, a AMCM continuou a reunir e a divulgar estatís-
ticas do sector financeiro e do sector externo com o estatuto 
legal de estatísticas oficiais. Servindo de base científica tanto 
para a formulação de políticas como para a avaliação de de-
sempenho, estas estatísticas desempenham simultaneamente 
um papel importante na monitorização das tendências econó-
micas a nível local, bem como dos riscos potenciais do sistema 
financeiro e do desempenho global do sector financeiro. De 
acordo com a periodicidade do Calendário Prévio de Divulga-
ção, tem sido realizada regularmente uma ampla divulgação 
das estatísticas oficiais por meio das redes sociais da AMCM, 
comunicados de imprensa complementados com infográfi-
cos, páginas electrónicas oficiais e publicações periódicas da 
AMCM, em observância dos princípios da “regularidade, pe-
riodicidade e imparcialidade” (Quadro I.1). 

Quadro I.1 Divulgação da AMCM — 
Estatísticas Oficiais Compiladas

 

Frequência da 
divulgação

Periodicidade*

Estatísticas do Sector Financeiro:

Estatísticas Monetárias e 
Financeiras Mensal 35 dias

Estatísticas Relativas aos 
Empréstimos Hipotecários Mensal 42 dias

Estatísticas Relativas aos 
Cartões de Pagamento e Pa-
gamento Móvel Trimestral 38 dias

Taxas de Juros Compostas 
de Macau Trimestral 55 dias

Estatísticas Relativas aos 
Créditos às Pequenas e Mé-
dias Empresas Semestral 43 dias

Estatísticas do Sector Externo:

Reservas Cambiais Oficiais 
e Taxa de Câmbio Efectiva 
da Pataca Mensal 15 dias
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頻率 適時性*

48

5

8

*

2021

着

  

  

Frequência da 
divulgação

Periodicidade*

Estatísticas da Actividade 
I nter nac iona l do Sector 
Bancário de Macau Trimestral 48 dias

E st at í s t ic a s Relat iva s à 
Carteira de Investimentos 
Externos Semestral 5 meses

Estatísticas Relativas à Ba-
lança de Pagamentos Anual 8 meses

Nota: * Lapso de tempo entre o fim de um período de referên-
cia/data e a difusão dos dados.

A fim de promover o desenvolvimento do mercado mone-
tário e obrigacionista local, assim como para aumentar a in-
tegridade dos dados e a transparência do mercado, durante o 
ano transacto, a AMCM intensificou a divulgação de diversas 
informações estatísticas. Em 2021, a AMCM publicitou, pela 
primeira vez, as taxas de juros compostas de Macau, as Taxa 
de Juro de Oferta Interbancária Praticada em Macau (MAI-
BOR) semanais e bimensais de Macau e as contas operacionais 
dos bancos locais e respectivas sucursais no Interior da China. 
Além disso, a AMCM enriqueceu os dados relativo a pagamen-
tos, adicionando informações sobre o volume de transações de 
cartões de crédito e de débito, assim como de pagamento móvel.

De acordo com as políticas governamentais da RAEM no 
sentido de promover o desenvolvimento de um sector finan-
ceiro moderno, a AMCM continua a levar a cabo inquéritos 
estatísticos especializados junto das instituições financeiras 
de Macau, incidindo sobre aspectos como gestão de fortunas, 
locação financeira, compensação de RMB e finanças verdes, 
de modo a fornecer fundamentos objectivos para pesquisa e 
avaliação de políticas. Com o lançamento oficial do Projecto 
de “Gestão Financeira Transfronteiriça” no ano transacto, 
a AMCM recolheu trimestralmente informações relativas a 
negócios bancários de gestão de fortunas, de modo a melhor 
acompanhar o desenvolvimento do mercado.

A AMCM cooperou com outros serviços do Governo em 
matéria de estatísticas, incluindo a recolha e compilação de 
vários dados financeiros. As estatísticas financeiras foram re-
colhidas e compiladas de acordo com calendários de trabalho 
pré-determinados, para apoiar o cálculo do produto interno 
bruto PIB da RAEM, investimento directo estrangeiro, es-
tatísticas financeiras governamentais, publicação de vários 
relatórios do Governo, entre outros. A AMCM participou ac-
tivamente na Comissão Consultiva de Estatística do Governo 
da RAEM, no âmbito da qual emitiu comentários construtivos 
sobre as tarefas estatísticas locais, em particular sobre os pla-
nos de trabalho das organizações de compilação de estatísticas 
oficiais. 

Durante o ano em análise, a AMCM manteve uma estreita 
colaboração com organizações internacionais em vários pro-
jectos estatísticos, com o objectivo de assegurar o alinhamento 
das suas estatísticas oficiais com as normas internacionais e de 
potenciar a transparência da informação económica e finan-
ceira da RAEM disponibilizada à comunidade internacional. 
A AMCM reportou ainda regularmente ao Fundo Monetário 
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I.2

表I.2 金管局所參與的國際統計項目

統計項目 協調機構

/

2021 9

7

2021

Internacional (FMI) e ao Banco de Pagamentos Internacio-
nais (BIS) os últimos indicadores económicos e financeiros 
da RAEM, que ficaram disponíveis nas publicações e páginas 
de internet oficiais das referidas organizações internacionais 
(Quadro I.2). 

Quadro I.2 Participação da AMCM nos 
Projectos Internacionais de Estatísticas

Designação do projecto Instituição coordenadora

Inquérito Coordenado ao Inves-
timento Directo FMI

Inquérito Coordenado ao Inves-
timento em Carteiras FMI

Indicadores de Solidez Finan-
ceira FMI

Sistema Geral de Disseminação 
de Dados FMI

Programa de Recolha de Dados 
para Estatísticas Financeiras 
Internacionais FMI

Estatísticas Bancárias Interna-
cionais BIS

Quadro do Boletim do Setor Se-
gurador e de Fundos de Pensões 
da ASEL 

Assembleia Geral da Asso-
ciação dos Supervisores de 
Seguros Lusófonos

Quadro de “Foco no mercado 
do fundo de pensões” 

Organização para a Coope-
ração e Desenvolvimento 
Económico (OECD)

Em Setembro de 2021, a AMCM organizou o 11.º Encontro 
de Estatísticas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Por-
tuguesa, que foi realizado em formato online e juntou os repre-
sentantes dos bancos centrais de 7 países de língua portuguesa. 
Foram debatidas as funções estatísticas dos bancos centrais e 
a importância das estatísticas financeiras na avaliação da esta-
bilidade económica e financeira durante a pandemia. Foram 
também trocadas ideias sobre temas como o papel da inovação 
tecnológica na superação de desafios no trabalho estatístico, 
que ajudaram a fortalecer a cooperação no âmbito de estatísti-
cas entre os bancos centrais dos países de língua portuguesa.

Como instituição bancária central da RAEM, a AMCM de-
senvolveu estudos científicos relacionados com a estabilidade 
monetária e financeira da RAEM e com o desenvolvimento 
financeiro, os quais constituem a base para a monitorização 
de riscos e formulação de decisões políticas. Durante o ano 
de 2021, a AMCM realizou uma série de importantes estu-
dos sobre políticas, incluindo a estrutura de gestão de crises 
financeiras de Macau, assim como o impacto da concentração 
de empréstimos do sector no risco e desempenho de crédito 
bancário. Ao mesmo tempo, a AMCM continuou a apoiar as 
agências de notação internacionais, como a Moody’s e a Fitch, 
na realização das suas avaliações regulares do desempenho 
económico e da situação do crédito na RAEM. 
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2021

3.1.7 紀念幣的發行

2021

2020

0.5

1 5 3

5

3.2 對外交流與合作

2021

A publicação trimestral do Boletim de Estudos Monetários 
de Macau, uma publicação periódica bilingue, continuou a ser-
vir como um importante meio para transmitir os principais re-
sultados de investigação. A Revisão de Estabilidade Monetária 
e Financeira foi publicada, em 2021, pela AMCM nas edições 
de Janeiro e Julho do Boletim de Estudos Monetários de Macau, 
servindo como medida de rotina para a monitorização rigorosa 
da estabilidade geral do sistema monetário e financeiro local. 
Além disso, a publicação regular do Boletim de Estudos 
Monetários de Macau contém relatórios de análise estatística 
com informação recolhida e compilada de inquéritos estatísti-
cos, sobre os fluxos transfronteiriços de capital, empréstimos 
hipotecários, crédito de PME, cartões de pagamento e paga-
mentos móveis, actividades bancárias internacionais e demais 
serviços financeiros modernos. Todos estes relatórios serviram 
não só para dar a melhor conhecer as situações da economia 
da RAEM e do mercado financeiro e os trabalhos da AMCM, 
como também para satisfazer as necessidades manifestados 
pelos investidores, instituições académicas, organizações in-
ternacionais, agências de notação de risco de crédito, agências 
governamentais dos parceiros económicos da RAEM e órgãos 
de comunicação nacionais e internacionais.

Tal como nos anos anteriores, a AMCM cumpriu o seu com-
promisso de divulgar estatísticas e publicações oficiais, bem 
como de responder a inquéritos públicos sobre as estatísticas 
oficiais, informação económica relativa à RAEM e requisitos 
para o preenchimento dos formulários de inquéritos estatísti-
cos da AMCM. 

3.1.7 Emissão de moedas comemorativas

Em 2021, a AMCM procedeu à emissão das Moedas Come-
morativas do Ano Lunar do Búfalo, sendo a segunda emissão 
na série de Moedas Comemorativas do Ano Lunar, que co-
meçaram a ser emitidas em 2020. A cunhagem ficou a cargo 
da Singapore Mint, conhecida pela qualidade do seu trabalho 
e pela inovação dos seus desenhos. Obedecendo às caracte-
rísticas da série, as moedas comemorativas do Ano Lunar do 
Búfalo incluem moedas revestidas a ouro de 0,5 onças, assim 
como moedas revestidas a prata de 1 onça e de 5 onças. As 
três moedas têm um desenho semelhante, com elementos que 
incluem embelezamento em cristal na aparência das moedas 
revestidas a ouro, e um cristal incrustado nas moedas de prata 
de 5 onças. O anverso das moedas apresenta a gravação de um 
boi forte e vigoroso, feito de azulejos desenhados, coloridos e 
de estilo português. O reverso apresenta uma imagem da Casa 
de Lou Kau, um local histórico inscrito na lista do Património 
Mundial da UNESCO. 

3.2 Promoção externa e cooperação

Em 2021, a AMCM promoveu o intercâmbio e a cooperação 
com o exterior, primordialmente, em duas direcções: a primei-
ra, aprofundando a cooperação com o Interior da China, no-
meadamente a cooperação regional da Grande Baía e a segun-
da, explorando e fortalecendo a ligação com os países de lín-
gua portuguesa e as organizações internacionais. Estas acções 
tiveram por finalidade o incremento das relações no domínio 
financeiro e o alargamento do espaço para desenvolvimento 
de actividades, em colaboração com o exterior, de modo a pro-
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mover o desenvolvimento, a longo prazo, do sector financeiro. 
Indicam-se, seguidamente, as principais acções desenvolvidas 
com o exterior, no decorrer do ano:

Em Março, a AMCM visitou a Sucursal de Cantão do BPC 
para trocar impressões e aprender com a experiência desta 
instituição relativamente às “máquinas de troca de moedas em 
regime de auto-atendimento”. Em Novembro do mesmo ano, a 
AMCM coordenou com os dois bancos emissores locais o lan-
çamento de um serviço experimental de “máquinas de troca de 
moedas em regime de auto-atendimento”, instaladas em pon-
tos de serviços designados, e que visam facilitar ainda mais a 
troca de moedas em circulação, assegurando, desta forma, que 
as moedas sejam retiradas para voltarem a ser postas em circu-
lação, em consequência da subsequente colocação no mercado.

Ainda no decurso do mesmo mês, a AMCM realizou uma 
sessão de apresentação relativa a contas de livre comércio (FT). 
Através dos esforços do Governo da RAEM, o Governo Cen-
tral aprovou o aumento para quatro do número de bancos pilo-
tos que facultam serviços de conta de comércio livre na Zona 
de Comércio Livre de Guangdong. A expansão do âmbito das 
contas de comércio livre ajudará a fortalecer a interligação fi-
nanceira transfronteiriça entre Guangdong e Macau, de modo 
a fornecer mais suportes a nível financeiro para a construção 
da Zona de cooperação aprofundada e contribuir para a diver-
sificação adequada da economia de Macau. 

Em Junho, a AMCM e o Fundo de Cooperação para o De-
senvolvimento China-Países de Língua Portuguesa (Fundo 
China-Países de Língua Portuguesa) organizaram conjunta-
mente a 3.ª edição do “Curso de formação de curta duração dos 
talentos da área financeira de Macau”; subordinado ao tema 
“Construção da capacidade financeira de Macau”, o curso foi 
realizado através das modalidades de ensino presencial e online. 
Reforçando a cooperação com as regiões vizinhas ao nível da 
formação de talentos, pretende-se contribuir para aumentar a 
competitividade dos talentos financeiros de Macau. 

Em Julho, em virtude do regresso à normalidade e ao contro-
lo da epidemia em Guangdong e Macau, a AMCM e a Sucursal 
de Guangzhou do BPC convocaram em Shantou a 30.ª Reunião 
de Cooperação Financeira entre Cantão e Macau, posterior-
mente em Dezembro convocou-se a 31.ª Reunião em Macau. 
Na reunião, ambas as partes não só relataram os últimos 
desenvolvimentos em matéria de funcionamento económico e 
financeiro e de cooperação transfronteiriça em infraestruturas 
financeiras entre Guangdong e Macau, como também discuti-
ram a interligação e interconexão dos mercados financeiros entre 
as duas regiões, a optimização dos serviços financeiros para a 
vida da população, o mecanismo de supervisão e cooperação 
transfronteiriça, políticas financeiras da Zona de Cooperação 
Aprofundada, etc.

Em Setembro, a AMCM participou no 6.º Fórum de Coo-
peração e Desenvolvimento de Seguros China — ASEAN, 
durante o qual tiveram lugar discussões e trocas de impressões 
sobre o tema relativa a cooperação entre China e os países da 
ASEAN no âmbito de seguros, assim como a sua abertura face 
a mudanças globais. 

Durante o mesmo mês, a AMCM organizou também, por 
meio de videoconferência, a 11.ª edição do Encontro de Esta-
tísticas dos Bancos Centrais dos Países de Língua Portuguesa. 
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3.3 內部組織及管理

3.3.1 人力資源 

2021 252 2020 9
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Com a realização desta conferência internacional, a AMCM 
fortaleceu o contacto com os bancos centrais dos países de 
língua portuguesa, bem como reforçou a promoção da coope-
ração multilateral entre a RAEM e os países de língua portu-
guesa, consolidando assim o papel de Macau como plataforma 
de serviços financeiros entre a China e os países de língua por-
tuguesa. 

Em Novembro, a AMCM e a Direcção dos Serviços de De-
senvolvimento Financeiro da Zona de Cooperação Aprofunda-
da organizaram conjuntamente uma visita de estudo à Zona de 
Cooperação Aprofundada. A AMCM participou também na 
“Conferência de cooperação transfronteiriça na área dos segu-
ros na Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e 
Macau em Hengqin 2021”, o que ajudou a integração do sector 
segurador de Macau no desenvolvimento da Zona de Coopera-
ção Aprofundada, bem como contribuiu para o aprofundamen-
to do intercâmbio e cooperação transfronteiriços na área dos 
seguros entre as duas jurisdições.

Em Dezembro, a AMCM e a Mandatory Provident Fund 
Schemes Authority (MPFA) assinaram um memorando de en-
tendimento para cooperação, com o objectivo de aprofundar o 
intercâmbio e a cooperação em termos da protecção à aposen-
tação entre as duas partes, assim como partilhar experiências 
de trabalho no que diz respeito à elaboração de legislação e 
supervisão.

No mesmo mês, a AMCM e a China Central Depository 
& Clearing Co., Ltd. (CCDC) organizaram conjuntamente a 
cerimónia de lançamento da Central de Depósito de Valores 
Mobiliários de Macau (CSD). O sistema fornecerá serviços de 
registo, depósito e liquidação com base nos valores nucleares 
de regulação, segurança e eficiência e intensificará a base de 
desenvolvimento do mercado de obrigações de Macau e da 
plataforma de serviços financeiros entre a China e os países 
de língua portuguesa, por forma a melhor responder à procura 
dos emissores do Interior da China e dos investidores interna-
cionais no âmbito do investimento e financiamento, permitindo 
enriquecer o leque de produtos financeiros do mercado off-
-shore em RMB de Macau.

3.3 Organização e gestão interna

3.3.1 Recursos humanos

No final de 2021, o número de funcionários a trabalhar na 
AMCM era de 252, verificando-se um decréscimo de 9 pessoas 
no quadro de pessoal em relação ao final de 2020. Durante o 
ano, foram admitidas apenas 2 pessoas, ambos técnicos auxi-
liares. Por outro lado, aposentaram-se 1 chefia, 2 técnicos e 1 
trabalhador administrativo. Apresentaram demissão 6 técnicos 
auxiliares e 1 auxiliar. Um membro do pessoal técnico foi no-
meado supervisor.

Dos 252 funcionários, 233 possuem diplomas de ensino 
superior ou formação de ensino superior e destes, 32,1% ad-
quiriram qualificações profissionais reconhecidas internacio-
nalmente, como FCCA, ACCA, CPA, FSA, ANZIIF (Fellow), 
FLMI, ASA, CFA, CFP, FRM, CAMS, CISA, RFC, CMA e 
CIA. 
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表I.3 僱員人數*

2019年 2020年 2021年

5 5 5

18 18 18

1 - -

66 103 100

111 109 105

26 14 13

13 12 11

總僱員人數 240 261 252

*

3.3.2 培訓及出席會議 

2021

398

I.4

表I.4 培訓及會議

項目

會議、研討

會及其他代

表活動

培訓活動 總數

123 85 208

7 15 22

11  0 11

0 40 40

14 103 117

總數 155 243 398

I.5

Quadro I.3 Pessoal ao Serviço*

2019 2020 2021

Conselho de Administração 5 5 5

Direcção e Assessoria 18 18 18

Chefia 1 - -

Técnico 66 103 100

Técnico Auxiliar 111 109 105

Administrativo 26 14 13

Auxiliar 13 12 11

Número total 240 261 252

Nota: * Número no final do ano.

3.3.2 Acções de formação e de representação

Em 2021, a AMCM organizou uma série de actividades de 
formação com o objectivo de melhorar os conhecimentos e as 
competências profissionais dos funcionários que nelas partici-
param. No seu conjunto, um total de 398 funcionários partici-
pou em diversas actividades de formação e de representação, 
focadas em questões específicas de supervisão bancária e de 
seguros, tecnologia informática, gestão e regulamentação das 
reservas, bem como outras áreas técnicas relacionadas com as 
competências da AMCM. O Quadro I.4. apresenta um resumo 
das actividades de formação organizadas durante o ano. 

Quadro I.4 Acções de formação e de 
representação

Tópico

Conferências, 
seminários e 

outras actividades 
representativas

Acções de 
formação

Total

Supervisão bancá-
ria e de seguros

123 85 208

Tecnologia infor-
mática

7 15 22

Gestão das reservas 11  0 11

Direito 0 40 40

Outros 14 103 117

Total 155 243 398

Além disso, os representantes da AMCM também participa-
ram em várias videoconferências organizadas pelas organiza-
ções de cooperação financeira e organizações internacionais, 
cujo resumo é apresentado no Quadro I.5.
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2021

4. 

4.1 

2021 12 31 I.6  

20 20 13.8%

16.6% 1.0%

Quadro I.5 Principais videoconferências em que 
estiveram presentes representantes da AMCM

Mês Conteúdo

Abril

Reunião de Primavera do Grupo do Banco Mun-
dial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

1.ª Reunião Plenária do Grupo de Supervisores 
do Centro Financeiro Internacional

Junho
4.ª Reunião de Alto Nível da Ásia-Pacífico sobre 
Supervisão de Seguros

Julho Reunião Plenário Anual do APG de 2021

Outubro

31.º Encontro de Lisboa

Reunião Anual do Grupo do Banco Mundial e 
do Fundo Monetário Internacional (FMI)

Novembro

2.ª Reunião Plenária do Grupo de Supervisores 
do Centro Financeiro Internacional

28.ª Conferência anual da IAIS

3.3.3 Auditoria interna e externa

O principal objectivo da Divisão de Auditoria Interna 
(DAI) é auxiliar a Administração na realização eficaz das suas 
competências e funções. A DAI fornece conselhos à Admi-
nistração relativamente à adequação do sistema de controlos 
internos e à eficácia do processo de gestão de riscos. Enquanto 
força motriz das boas práticas nos controlos internos, a DAI 
empenha-se ainda na sensibilização para o risco a nível de toda 
a instituição.

Os trabalhos desenvolvidos pela DAI ao longo de 2021 inclu-
íram a avaliação da situação financeira da AMCM, do Fundo 
de Garantia Automóvel e Marítimo e do FGD, assim como a 
avaliação dos procedimentos internos através de várias acções 
específicas. A DAI também prestou assessoria no que respei-
ta a procedimentos de vigilância de AML/CFT aos bancos e 
contra-partes da AMCM. 

A DAI continuará a desempenhar as suas funções e a co-
ordenar com as operações e o desenvolvimento da AMCM 
no planeamento e execução de auditorias. Por sua vez, a DAI 
acompanhará de perto os desenvolvimentos no âmbito da au-
ditoria interna, garantindo que os métodos adoptados estão 
alinhados com as melhores práticas internacionais.

4. Contas de Gerência

4.1 Análise do balanço

A situação financeira da AMCM a 31 de Dezembro de 2021 
é apresentada no Quadro I.6. 

Comparando com a posição financeira no período homólogo 
de 2020, o activo e o passivo registaram diminuições anuais de 
13,8% e 16,6%, respectivamente, enquanto as reservas patri-
moniais cresceram 1,0%.
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表I.6 資產負債分析表

 

項目 附註
31.12.2021 組合比率 31.12.2020 組合比率 變動數值

(1) % (2) %  (1) - (2) %

總資產 224,358.6 100.0 260,307.7 100.0 -35,949.1 -13.8

214,169.6 200,787.3 13,382.3 6.7

1 4.2.1 149,858.7 66.8 128,796.5 49.5 21,062.2 16.4

4.2.2 64,310.9 28.7 71,990.8 27.7 -7,679.9 -10.7

9,810.2 58,989.8 -49,179.6 -83.4

233.0 0.1 217.4 0.1 15.6 7.2

1 4.2.3 9,400.2 4.1 58,625.7 22.5 -49,225.5 -84.0

4.2.4 50.0 0.02 0.0 0.0 50.0 ..

127.0 0.1 146.7 0.02 -19.7 -13.4

1 4.2.5 378.8 0.2 530.6 0.2 -151.8 -28.6

總負債 182,582.0 100.0 218,961.4 100.0 -36,379.4 -16.6

181,556.7 218,079.4 -36,522.7 -16.7

4.3.1 87,772.3 48.1 82,775.7 37.8 4,996.6 6.0

4.3.2 22,714.0 12.4 21,605.2 9.9 1,108.8 5.1

3 4.3.3 60,886.1 33.4 54,468.9 24.9 6,417.2 11.8

4.3.4 9,392.1 5.1 58,530.8 26.7 -49,138.7 -84.0

4.3.5 792.2 0.4 698.8 0.3 93.4 13.4

1,025.3 0.6 882.0 0.4 143.3 16.2

 

資產淨值 41,776.6 41,346.3 430.3 1.0

資本儲備 41,776.6 100.0 41,346.3 100.0 430.3 1.0

4.4.1 35,767.3 85.6 33,797.7 81.7 1,969.6 5.8

4.4.2 5,329.0 12.8 5,329.0 12.9 0.0 0.0

4.5 680.3 1.6 2,219.6 5.4 -1,539.3 -69.4

1 9  - 

2 

3 

..
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Quadro I.6 Análise do Balanço

(MOP milhões)

Rubricas Notas
31.12.2021

Percenta-
gem

31.12.2020
Percenta-

gem
Variação

(1) % (2) %  (1) - (2) %

Total do activo 224.358,6 100,0 260.307,7 100,0 -35.949,1 -13,8

Reserva cambial  214.169,6  200.787,3  13.382,3  6,7

 Depósitos e contas correntes1 4.2.1  149.858,7  66,8  128.796,5  49,5  21.062,2  16,4

 Títulos de dívida 4.2.2  64.310,9  28,7  71.990,8  27,7  -7.679,9  -10,7

Créditos internos e outras aplicações  9.810,2  58.989,8  -49.179,6  -83,4

 Moeda metálica da RAEM  233,0  0,1  217,4  0,1  15,6  7,2

 Aplicação de recursos consignados1 4.2.3  9.400,2  4,1  58.625,7  22,5  -49.225,5  -84,0

 Títulos e participações financeiras 4.2.4  50,0 0,0 2  0,0  0,0  50,0 ..

 Outros valores activos  127,0  0,1  146,7 0,0 2  -19,7  -13,4

Outros activos 1 4.2.5  378,8  0,2  530,6  0,2  -151,8  -28,6

Total do passivo 182.582,0 100,0 218.961,4 100,0 -36.379,4 -16,6

Responsabilidades em Patacas  181.556,7  218.079,4  -36.522,7  -16,7

Depósitos e contas correntes 4.3.1  87.772,3  48,1  82.775,7  37,8  4.996,6  6,0

Títulos de garantia de emissão fiduciária 4.3.2  22.714,0  12,4  21.605,2  9,9  1.108,8  5,1

Bilhetes monetários 3 4.3.3  60.886,1  33,4  54.468,9  24,9  6.417,2  11,8

Recursos consignados 4.3.4  9.392,1  5,1  58.530,8  26,7  -49.138,7  -84,0

Outras responsabilidades 4.3.5  792,2  0,4  698,8  0,3  93,4  13,4

Outros valores passivos  1.025,3  0,6  882,0  0,4  143,3  16,2

 

Activos líquidos 41.776,6 41.346,3 430,3 1,0

Reservas patrimoniais 41.776,6 100,0 41.346,3 100,0 430,3 1,0

 Dotação patrimonial 4.4.1  35.767,3  85,6  33.797,7  81,7  1.969,6  5,8

 Reservas para riscos gerais 4.4.2  5.329,0  12,8  5.329,0  12,9  0,0  0,0

 Resultado do exercício 4.5  680,3  1,6  2.219,6  5,4  -1.539,3  -69,4

Notas:1 O saldo da conta teve em consideração as provisões para perdas de crédito expectáveis previstas no “IFRS 9 – Instrumentos 
Financeiros”.

 2 Grandeza menor que a unidade utilizada.

 3 Do valor já foram deduzidos os juros antecipados.

 .. Não aplicável.
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4.2 資產變動概況

4.2.1 銀行結存

2021 1,499

16.4%

52.4% 47.6%  

4.2 Evolução do activo

4.2.1 Depósitos e contas correntes

No final de 2021, os depósitos e as contas correntes ascen-
diam a MOP149,9 mil milhões, representando um crescimento 
de 16,4% em relação ao saldo no final de 2020, incluindo prin-
cipalmente depósitos a prazo em moedas estrangeiras, parti-
cularmente em HKD e USD, com participações de 52,4% e 
47,6%, respectivamente. 

表I.7 銀行結存分析表

項目
31.12.2021

組合

比率
31.12.2020

組合

比率
變動數值

 (1) % (2) % (1) - (2) %

銀行結存1 149,858.7 100.0 128,796.5 100.0 21,062.2 16.4

27.1 0.02 22.1 0.02 5.0 22.6

149,831.6 100.0 128,774.4 100.0 21,057.2 16.4

1 9  - 

2 

Quadro I.7 Análise dos Depósitos e das Contas Correntes

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 Percentagem 31.12.2020 Percentagem Variação

 (1) % (2) % (1) - (2) %

Depósitos e contas correntes1 149.858,7 100,0 128.796,5 100,0 21.062,2 16,4

Em moeda estrangeira

 Contas correntes  27,1 0,0 2  22,1 0,0 2  5,0  22,6

 Depósitos a prazo  149.831,6 100,0  128.774,4 100,0  21.057,2  16,4

Notas:1 O saldo da conta teve em consideração as provisões para perdas de crédito expectáveis previstas no “IFRS 9 – Instrumen-
tos Financeiros”.

 2 Grandeza menor que a unidade utilizada.

4.2.2 Títulos de dívida

O investimento em títulos de dívida, realizado principalmen-
te em USD e em HKD, foi medido pelo justo valor através da 
demonstração de resultados. No final de 2021, o investimento 
em títulos de dívida atingiu MOP64,3 mil milhões, registando-
-se uma diminuição anual de 10,7%.

4.2.3 Aplicação de recursos consignados

As aplicações de recursos consignados referem-se a uma 
carteira provisória constituída principalmente pelo excedente 
fiscal da Conta Central no ano de 2020, bem como os impostos 
sobre o jogo cobrados durante esse ano em nome do Governo 

4.2.2 債券

2021 643

10.7%    

4.2.3 指定款項投資

2020
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2020

2021

94

4.2.4 債券及財務參與

2021

4.2.5 其他資產

2021 2020 28.6% 4

da RAEM. Os fundos desta carteira provisória de investimen-
tos são posteriormente transferidos para a Reserva Financeira 
após a aprovação da Conta Central de 2020 pela Assembleia 
Legislativa. No final de 2021, as aplicações de recursos consig-
nados ascenderam a MOP9,4 mil milhões.

4.2.4 Títulos e participações financeiras

No sentido de cooperar com o Governo da RAEM para pro-
mover o desenvolvimento do mercado de obrigações de Macau 
e das subsequentes actividades no mercado de capitais, em 
2021 a AMCM constituiu, e detém totalmente, a subsidiária 
designada por Central de Depósito e Liquidação de Valores 
Mobiliários de Macau Sociedade Unipessoal Limitada. O cus-
to de capital injectado consiste em títulos de dívidas e partici-
pações financeiras.

4.2.5 Outros valores activos

Os principais componentes dos outros valores activos foram 
juros colectáveis de depósitos e de títulos de dívida. Devido à 
diminuição dos juros a receber durante o ano, o montante total 
de outros valores activos diminuiu 28,6% em relação ao valor 
de 2020 para MOP0,4 mil milhões no final de 2021.

表I.8 其他資產分析表

項目
31.12.2021

組合

比率
31.12.2020

組合

比率
變動數值

 (1) %  (2) % (1) - (2) %

其他資產 378.8 100.0 530.6 100.0 -151.8 -28.6

110.8 29.3 70.3 13.3 40.5 57.6

3.5 0.9 2.9 0.5 0.6 20.7

* 260.1 68.7 450.8 85.0 -190.7 -42.3

4.4 1.1 6.6 1.2 -2.2 -33.3

* 9  - 

Quadro I.8 Análise de Outros Valores Activos

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 Percentagem 31.12.2020 Percentagem Variação

 (1) %  (2) % (1) - (2) %

Outros valores activos 378,8 100,0 530,6 100,0 -151,8 -28,6

 Imóveis 110,8 29,3 70,3 13,3 40,5 57,6

 Despesas antecipadas 3,5 0,9 2,9 0,5 0,6 20,7

 Proveitos a receber* 260,1 68,7 450,8 85,0 -190,7 -42,3

 Diversos 4,4 1,1 6,6 1,2 -2,2 -33,3

Nota: * O saldo da conta teve em consideração as provisões para perdas de crédito expectáveis previstas no “IFRS 9 – Instrumen-
tos Financeiros”.
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4.3 負債變動概況

4.3.1 金融體系結存

2021

878 2020 6.0%

4.3 Evolução do passivo

4.3.1 Depósito e contas correntes

Os depósitos e contas correntes foram constituídos pelos 
depósitos correntes e direccionados do Governo da RAEM co-
locados na AMCM, bem como pelos depósitos de liquidez das 
instituições financeiras locais. O valor dos depósitos e contas 
correntes no final de 2021 atingiu MOP87,8 mil milhões, au-
mentando 6,0% face ao valor de 2020.

表I.9 金融體系結存分析表

項目
31.12.2021

組合

比率
31.12.2020

組合

比率
變動數值

 (1) %  (2) % (1) - (2) %

金融體系結存 87,772.3 100.0 82,775.7 100.0 4,996.6 6.0

33,560.0 38.2 28,567.5 34.5 4,992.5 17.5

54,200.5 61.8 54,200.0 65.5 0.5 0.0*

11.8 0.0 * 8.2 0.0 * 3.6 43.9

* 

Quadro I.9 Análise dos Depósitos e Contas Correntes

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 Percentagem 31.12.2020 Percentagem Variação

 (1) %  (2) % (1) - (2) %

Depósito e contas correntes 87.772,3 100,0 82.775,7 100,0 4.996,6 6,0

 Instituições de crédito monetárias 33.560,0 38,2 28.567,5 34,5 4.992,5 17,5

 Governo da RAEM 54.200,5 61,8 54.200,0 65,5 0,5 0,0 *

 Outros entidades 11,8 0,0 * 8,2 0,0 * 3,6 43,9

Nota:* Grandeza menor que a unidade utilizada.

4.3.2 負債證明書

2

2021

227 2020 5.1%

4.3.3 金融票據

11.8% 2021 609

4.3.2 Títulos de garantia de emissão fiduciária

Os títulos de garantia de emissão fiduciária (sem juros) fo-
ram emitidos pela AMCM em troca do montante em HKD 
recebido dos dois bancos emissores como reservas legais de co-
bertura das notas emitidas. No final de 2021, o saldo dos títulos 
de garantia de emissão fiduciária aumentou 5,1% face a 2020 
para MOP22,7 mil milhões.

4.3.3 Bilhetes monetários

O saldo dos BMs corresponde às notas em MOP emitidas 
pela AMCM para as instituições financeiras locais como uma 
ferramenta para absorver o excesso de liquidez no sistema 
bancário local. No final de 2021, situava-se em MOP60,9 mil 
milhões, registando um aumento anual de 11,8%.
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4.3.4 特別負債

4.2.3

2021 94 5.1%

2020 84.0%

4.3.5 其他負債

2021 8

13.4%

4.4 資本儲備變動概況

4.4.1 資本滾存

4.4.2 一般儲備金

2021 53

4.5 本年度盈餘

2021 12 31 7

2020 69.4% I.10

4.3.4 Recursos consignados

Os recursos consignados representaram as obrigações cor-
respondentes dos investimentos das aplicações de recursos 
consignados (4.2.3). No final de 2021, o saldo dos recursos 
consignados, representando 5,1% do total do passivo, diminuiu 
84,0% em relação ao ano anterior, para MOP9,4 mil milhões, 
o que foi consistente com a descida do investimento das aplica-
ções de recursos consignados. 

4.3.5 Outras responsabilidades

Os principais componentes das outras responsabilidades 
foram pagamentos por conta ao sector público, bem como ou-
tros pagamentos a terceiros. No final de 2021, o montante das 
outras responsabilidades aumentou 13,4% face ao ano anterior 
para MOP0,8 mil milhões, o que se deveu sobretudo ao aumen-
to do saldo da conta corrente do FGD depositado na AMCM.

4.4 Evolução da estrutura patrimonial

4.4.1 Dotação patrimonial

A dotação patr imonial consistiu no capital inicial da 
AMCM, bem como nos lucros acumulados ao longo dos anos.

4.4.2 Reservas para riscos gerais

O nível das reservas para riscos gerais no final de 2021 man-
teve-se em MOP5,3 mil milhões, reflectindo a continuação da 
política prudencial seguida pela AMCM nos anos anteriores. 
Além de responder à volatilidade do mercado financeiro inter-
nacional, foi estabelecido um nível razoável de reservas para 
evitar possíveis perdas financeiras induzidas por turbulências 
imprevistas no mercado.

4.5 Análise dos resultados do exercício

Para o exercício que terminou a 31 de Dezembro de 2021, 
os resultados do exercício da AMCM foram de MOP0,7 mil 
milhões, registando-se uma diminuição de 69,4% em relação 
a 2020. Os resultados do exercício da AMCM para o ano são 
apresentados no Quadro I.10.

表I.10 2021年度盈餘分析

項目 附註
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

 (1)  (2) (1) - (2) %

總收益 2,085.6 4,699.1 -2,613.5 -55.6

1,750.4 4,375.1 -2,624.7 -60.0

* 4.5.1 481.0 2,309.1 -1,828.1 -79.2

4.5.2 624.6 1,272.6 -648.0 -50.9

4.5.3 644.8 39.4 605.4 1,536.5

4.5.4 0.0 754.0 -754.0 -100.0

4.5.5 335.2 324.0 11.2 3.5

總開支 1,405.3 2,479.5 -1,074.2 -43.3
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項目 附註
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

 (1)  (2) (1) - (2) %

525.9 1,560.6 -1,034.7 -66.3

* 4.5.1 119.0 519.0 -400.0 -77.1

4.5.2 362.2 347.0 15.2 4.4

4.5.3 44.7 417.4 -372.7 -89.3

4.5.4 0.0 277.2 -277.2 -100.0

4.5.6 871.8 618.1 253.7 41.0

4.5.7 0.0 300.0 -300.0 -100.0

4.5.8 7.6 0.8 6.8 850.0

本年度盈餘 680.3 2,219.6 -1,539.3 -69.4

* 9  - 

Quadro I.10 Análise dos Resultados Financeiros

(MOP milhões)

Rubricas Notas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

 (1)  (2) (1) - (2) %

Total dos proveitos 2.085,6 4.699,1 -2.613,5 -55,6

Proveitos de investimentos  1.750,4  4.375,1  -2.624,7  -60,0

 Depósitos de juros recebidos* 4.5.1  481,0  2.309,1  -1.828,1  -79,2

 Lucros do investimento em títulos de dívida 4.5.2  624,6  1.272,6  -648,0  -50,9

 Lucros líquidos no câmbio internacional 4.5.3  644,8  39,4  605,4  1.536,5

 Lucros de investimentos subcontratados 4.5.4  0,0  754,0  -754,0  -100,0

Outros proveitos 4.5.5  335,2  324,0  11,2  3,5

Total dos custos 1.405,3 2.479,5 -1.074,2 -43,3

Custos de investimentos  525,9  1.560,6  -1.034,7  -66,3

 Juros e comissões suportados* 4.5.1  119,0  519,0  -400,0  -77,1

 Custos de investimento em títulos de dívida 4.5.2  362,2  347,0  15,2  4,4

 Custos no câmbio internacional 4.5.3  44,7  417,4  -372,7  -89,3

 Custos de investimentos subcontratados 4.5.4  0,0  277,2  -277,2  -100,0

Custos administrativos 4.5.6  871,8  618,1  253,7  41,0

Dotações para o fundo de previdência 4.5.7  0,0  300,0  -300,0  -100,0

Outros custos 4.5.8  7,6  0,8  6,8  850,0

Resultados do exercício  680,3 2.219,6 -1.539,3 -69,4

Nota:* O saldo da conta teve em consideração as provisões para perdas de crédito expectáveis previstas no “IFRS 9 – Instrumen-
tos Financeiros”.
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4.5.1 存款利息

2020 79.8% 4

4.5.1 Juros de depósitos

De acordo com os regulamentos relevantes, as reservas cam-
biais mantiveram uma ampla liquidez e um elevado grau de 
preservação de capital através de investimentos cuidadosos. 
Repetidamente afectados pela epidemia, os principais bancos 
centrais do mundo continuaram a adoptar políticas monetárias 
relaxadas, a taxa de juros do USD e do HKD mantiveram-se 
em níveis baixos, resultando numa redução simultânea da re-
ceita de juros dos depósitos e das despesas com juros sobre bi-
lhetes monetários. O rendimento líquido dos juros de depósitos 
da reserva cambial sofreu uma redução de 79,8% para MOP0,4 
mil milhões em relação a 2020, após dedução das despesas re-
levantes.

表I.11 存款利息損益

  

項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

存款利息淨收益1 362.0 1,790.1 -1,428.1 -79.8

 

存款利息收入 481.0 2,309.1 -1,828.1 -79.2

476.2 2,304.3 -1,828.1 -79.3

0.02 2.8 -2.8 -100.0

3 4.8 2.0 2.8 140.0

存款利息及佣金開支 119.0 519.0 -400.0 -77.1

107.5 502.7 -395.2 -78.6

7.0 8.4 -1.4 -16.7

4.5 7.9 -3.4 -43.0

1 2021

2020

2 

3 2021

Quadro I.11 Lucros ou Perdas dos Juros dos Depósitos

 (MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

Depósito de juros recebidos - líquido1 362,0 1.790,1 -1.428,1 -79,8

 

Depósitos de juros recebidos 481,0 2.309,1 -1.828,1 -79,2

 Depósitos a prazo  476,2  2.304,3  -1.828,1  -79,3
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 (MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

 Contas correntes  0,02  2,8  -2,8  -100,0

 Recuperação das provisões para perdas de crédito expectáveis3  4,8  2,0  2,8  140,0

Juros e comissões suportados 119,0 519,0 -400,0 -77,1

 Despesas com juros do mercado monetário e contas bancárias 
de liquidação

 107,5  502,7  -395,2  -78,6

 Despesas de taxas e comissões  7,0  8,4  -1,4  -16,7

 Perdas de crédito expectáveis  4,5  7,9  -3,4  -43,0

Notas:1 Em 2021, a AMCM realizou uma revisão ao método de escrituração da “diferença da taxa swap em contratos de swap”, 
originalmente registados como juros recebidos e contas das despesas passaram a ser registados como receitas de divisas e 
contas de perdas, os itens relevantes de 2020 foram também reclassificados.

 2 Grandeza menor que a unidade utilizada.
 3 Esta recuperação deve-se ao facto de as provisões para perdas de crédito expectáveis relativamente às aplicações de recur-

sos consignados no final de 2021 terem diminuído em relação ao ano anterior.

4.5.2 Investimento em títulos de dívidas

Em 2021, verificou-se uma recuperação gradual da economia 
global, porém com cadeias de abastecimento a apresentarem 
dificuldades e salários a aumentarem, leva a que haja um rá-
pido aumento da expectativa de inflação. As taxas de juro do 
mercado de capitais reflectiu antecipadamente a trajectória 
de subida das taxas de juro da Reserva Federal dos EUA. No 
segundo semestre do ano, a sua taxa de juro de curto prazo 
subiu do mínimo histórico no início do ano, o que é desfavorá-
vel ao desempenho dos activos das obrigações. A carteira de 
obrigações da reserva cambial continuou a cumprir o princí-
pio de alocação prudente, tendo sido vendidas posições com 
prazos de duração mais longos no quarto trimestre, reduzindo 
efectivamente prazos de duração e o risco de taxa de juro da 
carteira de obrigações. No entanto, o rendimento líquido do 
investimento da carteira de obrigações diminuiu, face ao ano 
anterior, devido ao declínio de receitas nominais de juros e à 
perda na reavaliação.

4.5.2 債券投資

2021

表I.12 債券投資損益

  

項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

債券投資淨收益 262.4 925.6 -663.2 -71.7

 

債券投資收入 624.6 1,272.6 -648.0 -50.9

466.7 822.0 -355.3 -43.2

145.9 333.8 -187.9 -56.3
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項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

12.0 116.8 -104.8 -89.7 

 

債券投資損失 362.2 347.0 15.2 4.4

4.6 255.9 -251.3 -98.2

357.6 91.1 266.5 292.5

Quadro I.12 Lucros ou Perdas em Investimento em Títulos de Dívida

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

Ganhos em investimento em títulos de dívida - líquido 262,4 925,6 -663,2 -71,7

 

Lucros do investimento em títulos de dívida 624,6 1.272,6 -648,0 -50,9

 Juros ganhos 466,7 822,0  -355,3  -43,2

 Ganhos em vendas de investimento 145,9 333,8  -187,9  -56,3

 Ganhos na reavaliação 12,0 116,8  -104,8  -89,7 

 

Perdas em investimento em títulos de dívida 362,2 347,0 15,2 4,4

 Perdas em vendas de investimento 4,6 255,9  -251,3  -98,2

 Perdas na reavaliação 357,6  91,1  266,5  292,5

4.5.3 Cambial

A nível do mercado cambial, a economia dos EUA recupe-
rou significativamente, o HKD esteve relativamente fraco em 
relação ao USD, no início do ano, aproximava-se do lado forte 
do intervalo de convertibilidade, perto de 7,75, chegou ao nível 
médio de 7,80. O que levou a um ganho na reavaliação não 
realizada das participações em USD em termos de MOP, a re-
serva cambial obteve assim um rendimento líquido no valor de 
MOP0,6 mil milhões.

4.5.3 外匯

7.75 7.80

6

表I.13 外匯損益

項目
31.12.2021  31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

外匯淨收益 / 損失* 600.1 -378.0 978.1 ..
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項目
31.12.2021  31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

外匯收入 644.8 39.4 605.4 1,536.5

0.0 39.3 -39.3 -100.0 

644.8 0.1 644.7 644,700.0

 

外匯損失 44.7 417.4 -372.7 -89.3

44.5 3.8 40.7 1,071.1

0.2 413.6 -413.4 -100.0

* 2021

2020

..

Quadro I.13 Lucros ou Perdas no Cambial

(MOP milhões)

Rubricas
 31.12.2021  31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

Ganhos/Perdas no cambial - líquido*  600,1 -378,0  978,1 ..

Ganhos no cambial  644,8  39,4  605,4 1.536,5

 Ganhos nas trocas cambiais  0,0  39,3  -39,3  -100,0 

 Ganhos na reavaliação  644,8  0,1  644,7  644.700,0

 

Perdas no cambial  44,7  417,4 -372,7 -89,3

 Perdas nas trocas cambiais  44,5  3,8  40,7  1.071,1

 Perdas na reavaliação  0,2  413,6  -413,4  -100,0

Notas:* Em 2021, a AMCM realizou uma revisão ao método de escrituração da “diferença da taxa swap em contratos de swap”, ori-
ginalmente registados como juros recebidos e contas das despesas passaram a ser registados como receitas de divisas e contas 
de perdas, os itens relevantes de 2020 foram também reclassificados.

 .. Não aplicável.

4.5.4 外判投資

2020

10 2021

4.5.4 Investimentos subcontratados

Por considerações estratégicas, procedeu-se em Outubro de 
2020 à realocação dos títulos de dívida no âmbito das carteiras 
de investimento subcontratado, pelo que não se registaram ga-
nhos no final de 2021.
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表I.14 外判投資損益

  

項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

外判投資淨收益 0.0 476.8 -476.8 -100.0

0.0 754.0 -754.0 -100.0

0.0 277.2 -277.2 -100.0

Quadro I.14 Ganhos ou Perdas dos Investimentos Subcontratados

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

Lucros de investimentos subcontratados – líquido  0,0  476,8 -476,8 -100,0

 Lucros de investimentos subcontratados  0,0  754,0  -754,0  -100,0

 Perdas de investimentos subcontratados  0,0  277,2  -277,2  -100,0

4.5.5 其他收益

2021 3

2020 3.5%

4.5.5 Outros proveitos

Os outros proveitos consistem em receitas administrativas, 
lucros gerados por moedas comemorativas e outros proveitos 
não operacionais. Em particular, as receitas administrativas in-
cluíram sobretudo as taxas de gestão financeira resultantes dos 
serviços prestados ao Governo da RAEM, multas de infrac-
ções cometidas, bem como as taxas de licença e registo pagas 
pelas instituições financeiras locais. Face ao valor de 2020, os 
outros proveitos aumentaram 3,5% para MOP0,3 mil milhões 
em 2021.

表I.15 其他收益

 

項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2)   (1) - (2) %

其他收益 335.2 324.0 11.2 3.5

323.2 322.4 0.8 0.2

11.4 0.4 11.0 2,750.0

0.6 1.2 -0.6 -50.0
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4.5.6 Custos administrativos

Os custos administrativos são compostos por custos com 
pessoal, fornecimento de terceiros, serviços de terceiros e 
dotações para amortizações do imobilizado. O valor total de 
custos administrativos de 2021 atingiu MOP0,9 mil milhões, 
registando um aumento de 41,0% face a 2020, o que se deve a 
serviços de terceiros, nomeadamente ao aumento das despesas 
de emissão de notas pagas aos bancos emissores. 

Quadro I.15 Outros Proveitos

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2)  (1) - (2) %

Outros proveitos  335,2  324,0  11,2  3,5

 Receitas administrativas  323,2  322,4  0,8  0,2

 Lucros de moedas comemorativas  11,4  0,4  11,0  2.750,0

 Outros proveitos não-operacionais  0,6  1,2  -0,6  -50,0

4.5.6 行政開支

2021

9 2020 41.0%

表I.16 行政開支

  

項目
31.12.2021 31.12.2020 變動數值

(1) (2) (1) - (2) %

行政開支 871.8 618.1 253.7 41.0

349.1 450.5 -101.4 -22.5

4.0  4.2 -0.2 -4.8

497.9 147.7 350.2 237.1

20.8 13.9 6.9 49.6

    0.0 1.8 -1.8 -100.0

Quadro I.16 Custos Administrativos

(MOP milhões)

Rubricas
31.12.2021 31.12.2020 Variação

(1) (2) (1) - (2) %

Custos administrativos  871,8  618,1  253,7  41,0

 Custos com pessoal  349,1  450,5  -101,4  -22,5

 Fornecimento de terceiros  4,0  4,2  -0,2  -4,8

 Serviços de terceiros  497,9  147,7  350,2  237,1

 Dotações para amortizações do imobilizado  20,8  13,9  6,9  49,6

 Outros  0,0  1,8  -1,8  -100,0
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4.5.7 員工福利基金撥款

2021

4.5.8 其他開支

4.6 盈餘轉移及分配

3 11 14/96/ M

21/2021 2022

680,271,373.45 2021

6 8 0 , 2 71 , 3 7 3 . 45

712

7 1 2

680,271,373.45

   

   

   

5. 澳門金融管理局監察委員會關於2021年度財務報告書的

意見

3 11 14/96/M

2021

2021 12 31

4.5.7 Dotações para o fundo de previdência

As dotações para o fundo previdência referem-se às con-
tribuições adicionais injectadas no plano de benefícios da 
AMCM de acordo com as recomendações do relatório de 
avaliação actuarial preparado pelo Actuário nomeado pela 
AMCM. Não houve dotações para o ano de 2021.

4.5.8 Outros custos

Os outros custos corresponderam, sobretudo, a desvaloriza-
ção de provisões de pagamento de multas a cobrar e da taxa de 
registo dos mediadores de seguros, bem como ao pagamento 
de quotizações da AMCM a associações e organizações profis-
sionais.

4.6 Transferência e distribuição de resultados

Tendo em conta o exposto nos capítulos anteriores e de 
acordo com o disposto no artigo 31.º do Estatuto da AMCM, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março e a 
comparticipação nos lucros do Governo da RAEM inscrita na 
Lei n.º 21/2021 (Lei do Orçamento de 2022), o Conselho de 
Administração delibera a seguinte transferência e distribuição 
dos resultados líquidos, no montante de MOP680.271.373,45 
para o exercício de 2021:

— Para a conta contabilística “n.º 712 — Reservas acumula-
das”, a verba de MOP680.271.373,45; e

— Da conta “n.º 712 — Reservas acumuladas” para o Gover-
no da RAEM, a verba de MOP680.271.373,45.

Macau, aos 24 de Março de 2022.

O  Conselho de Administração

Presidente: Dr. Chan Sau San, Benjamin

Vogais: Dra. Lei Ho Ian, Esther;

Dr. Vong Lap Fong, Wilson;

Dr. Vong Sin Man, Simon; e

Dra. Lau Hang Kun Henrietta.

5. Parecer da Comissão de Fiscalização da AMCM sobre o 
Relatório e Contas do Exercício de 2021

No exercício da competência prevista no n.º 6 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a Comissão de 
Fiscalização acompanhou o desenvolvimento da actividade de 
gestão da AMCM ao longo do exercício de 2021.

Esse acompanhamento processou-se, preferencialmente, 
através das contas mensais atempadamente remetidas pela 
AMCM, tendo-se obtido do Conselho de Administração todos 
os esclarecimentos que lhe foram solicitados.

Da análise efectuada, designadamente ao Balanço e à De-
monstração de Resultados do Exercício, reportados à data de 
31 de Dezembro de 2021, é de evidenciar:
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5.1 

項目 31.12.2021 31.12.2020 變動 (%)

224,358.6 260,307.7 -13.8

214,169.6 200,787.3 6.7

1 9,400.2 58,625.7 -84.0

41,776.6 41,346.3 1.0

2 2,085.6 4,699.1 -55.6

2 1,405.3 2,479.5 -43.3

680.3 2,219.6 -69.4

5.2 2021 6.7%

13.8%

2021 94

2020 492 84.0%

5.3 2021 7 15

2021 2020 55.6%

18

6 8

2020 10

2021 43.3%

–––––––
1 2020

2 2021

2020

5.1 Os principais agregados contabilísticos apresentaram os 
valores e a evolução seguintes (em milhões de MOP):

Descrição 31.12.2021 31.12.2020 Variação (%)

Total do activo líquido 224.358,6 260.307,7 -13,8

Reserva cambial 214.169,6 200.787,3 6,7

Aplicações de recur-
sos consignados 1 9.400,2 58.625,7 -84,0

Reservas patrimoniais 41.776,6 41.346,3 1,0

Total dos proveitos 2 2.085,6 4.699,1 -55,6

Total dos custos 2 1.405,3 2.479,5 -43,3

Resultado líquido do 
exercício 680,3 2.219,6 -69,4

5.2 Apesar de a reserva cambial ter registado, em 2021, uma 
subida de 6,7%, o total do activo líquido sofreu uma diminui-
ção de 13,8%, o que se deveu, principalmente, à queda regista-
da na rubrica “Aplicações de recursos consignados”, integrada 
no item “Crédito interno e outras aplicações”, o qual registou, 
até o final do ano 2021, um saldo no valor de 9,4 mil milhões de 
patacas, o que se traduz numa descida de 49,2 mil milhões de 
patacas, correspondendo a uma descida de 84,0%, em relação 
ao ano transacto.

5.3 Em 2021, o saldo líquido cifrou-se em 700 milhões de pa-
tacas, correspondendo a uma diminuição de 1,5 mil milhões de 
patacas, quando comparado com o ano anterior. Entretanto, no 
total dos proveitos, foi registada em 2021 uma queda de 55,6%, 
quando comparado com o ano de 2020, o principal motivo des-
te facto prende-se com a redução da receita de juros de depó-
sitos, investimentos em títulos e investimentos sub-contratados 
(na ordem dos 1,8 mil milhões de patacas, 600 milhões de 
patacas e 800 milhões de patacas, respectivamente), que com-
pensou o aumento das receitas de reavaliação cambial regista-
dos. Relativamente ao total dos custos, o seu valor diminuiu, 
verificando-se uma redução de 43,3%, quando comparado com 
o ano transacto de 2021, a qual resultou, essencialmente, da di-
minuição da diferença verificada entre os juros suportados e as 
perdas de reavaliação cambial, a que acresceu o encerramento 
da carteira de investimentos sub-contratados em títulos, verifi-
cado em Outubro de 2020, na reserva cambial (que conduziu à 
não verificação de quaisquer despesas).

–––––––
1 As aplicações de recursos consignados reportam-se a uma carteira 

provisória de investimentos constituída, principalmente, pelos sal-

dos financeiros da Conta Central referentes ao ano de 2020, bem 

como aos impostos sobre o jogo cobrados durante esse ano, em 

nome do Governo da RAEM. Os fundos desta carteira provisória 

de investimentos são posteriormente transferidos para a Reserva 

Financeira, após a aprovação da Conta Central do ano anterior 

pela Assembleia Legislativa.

2 Em 2021, a AMCM procedeu, por um lado, ao ajustamento da 

forma de contabilização da diferença de câmbio entre os contratos 

“swaps” de moedas diferentes, ou seja, deixou de ser registado na 

conta “juros recebidos e despesas” e passou a ser registado na con-

ta “ganhos e perdas no cambial” e, por outro, à reclassificação das 

respectivas contas referentes ao ano de 2020.
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5.4 7

33.9%

5.5 

124.4% 90%

3 11 14/96/M

e 2022 3 15

a

b 2021 12 31

c 2021

d 2021

   

 $118,135.00

存 款 保 障 基 金

通 告

二零二一年度活動報告及管理帳目

目 錄

1. 2021

2. 2021

3. 

存款保障基金

二零二一年度活動報告及管理帳目

1. 2021年度活動報告

9/2012

5.4 O valor do fluxo de caixa (agregado do resultado líquido, 
provisões, amortizações e reintegrações) atingiu 700 milhões 
de patacas, representando 33,9% dos proveitos totais do ano.

5.5 O índice de cobertura primária (relação entre a reserva 
cambial, deduzida das responsabilidades em moeda estrangei-
ra a menos de um ano e as responsabilidades em patacas) apre-
sentava o valor de 124,4%, o que se revela superior ao mínimo 
exigido por lei (90,0%).

Tendo em atenção o atrás mencionado, a Comissão de Fisca-
lização, reunida no dia 15 de Março de 2022, delibera, no uso 
da competência estabelecida na alínea e) do n.º 6 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março:

a) Registar a forma eficiente e oportuna com que, no âmbito 
da AMCM, se disponibilizaram os elementos contabilísticos e 
os esclarecimentos solicitados;

b) Considerar claros e elucidativos os dados relativos à 
situação patrimonial e financeira da AMCM, os elementos 
contabilísticos constantes do Balanço e da Demonstração dos 
Resultados em 31.12.2021, bem como à cobertura da emissão 
monetária e à composição da reserva cambial;

c) As contas apresentadas referentes ao ano de 2021 demons-
tram os esforços desenvolvidos pela AMCM; e

d) Considerar que, em conformidade, as contas de gerência 
relativas ao exercício económico de 2021 estão em condições 
de merecer a adequada aprovação.

Macau, aos 15 de Março de 2022.

Presidente: Leonel Alberto Alves.

Vogais: Lam Bun Jong; e

    Cheang Chi Keong.

(Custo desta publicação $ 118 135,00)

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Relatório anual de actividades e contas de gerência de 2021

Índice

1. Relatório anual de actividades de 2021

2. Contas de gerência de 2021

3. Parecer da Comissão de Fiscalização 

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Relatório anual de actividades e contas de gerência de 2021

1. Relatório anual de actividades de 2021

Ao abrigo do disposto na Lei n.º 9/2012, de 9 de Julho (Lei 
que estabelece o «Regime de Garantia de Depósitos») e no 



9260    18   2022  5  4 

23/2012

50

2021 10

50

93.3%

2. 2021年度管理帳目 

50/2013

2021

27/2020

9/2012

340/2013

0.05% 1

2021 9,163

2021 1

2021

2013 5 1.5

Regulamento Administrativo n.º 23/2012, de 8 de Outubro, o 
Regime de Garantia de Depósitos («RGD»), presta, nos termos 
da lei, uma garantia de depósitos, sendo que o valor máximo 
da compensação a pagar a cada depositante por entidade parti-
cipante é de 500.000,00 patacas. Todos os bancos autorizados a 
exercer a sua actividade em Macau e a Caixa Económica Pos-
tal são obrigados a participar no RGD, assumindo a qualidade 
de entidades participantes. Por sua vez, a gestão e o funciona-
mento do RGD são assegurados pelo Fundo de Garantia de 
Depósitos («FGD»), sendo este apoiado técnica e administra-
tivamente pela Autoridade Monetária de Macau («AMCM») 
nos termos estabelecidos nas respectivas disposições.  

De acordo com as informações recolhidas até finais de Outu-
bro de 2021 junto das entidades participantes relativas aos de-
pósitos garantidos e tendo presente o actual limite de compen-
sação de 500.000,00 patacas, a taxa de cobertura dos depósitos 
foi de 93,3%, o que reflecte que o RGD presta uma garantia 
suficiente e apropriada para os depositantes, tendo cumprido 
as recomendações das organizações internacionais nesta maté-
ria.

Nos termos do previsto na Lei que estabelece o «Regime de 
Garantia de Depósitos», o FGD solicita anualmente às enti-
dades participantes a prestação de informações relativas aos 
depósitos garantidos, para efeitos de cálculo das contribuições 
anuais a pagar no próximo ano. No decorrer do ano, o FGD 
arrecadou, atempadamente, as contribuições anuais de todas 
as entidades participantes e continuará a assegurar uma gestão 
prudente dos seus recursos financeiros, de acordo com as polí-
ticas anteriormente definidas. 

O FGD continuará a prosseguir as suas atribuições legais, 
no sentido de assegurar o funcionamento efectivo do regime 
de garantia de depósitos, prestar garantias suficientes e apro-
priadas aos depositantes e a desempenhar, de forma efectiva, 
as suas funções de elemento essencial para a rede de segurança 
financeira, promovendo, rigorosamente, o desenvolvimento es-
tável do sistema financeiro da RAEM.

2. Contas de Gerência de 2021

De acordo com o Despacho do Chefe do Executivo n.º 50/2013, 
de 19 de Março, o Fundo de Garantia de Depósitos foi autori-
zado a adoptar o regime contabilístico de acréscimo, e pela Lei 
n.º 27/2020, de 31 de Dezembro, foi aprovado o «Orçamento de 
rendimentos e gastos para 2021 do Fundo de Garantia de De-
pósitos».

Em conformidade com o disposto do artigo 12.º da Lei n.º 9/2012, 
as entidades participantes devem pagar ao FGD uma contribui-
ção anual, e de acordo com o Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 340/2013, de 18 de Novembro, foi fixada em 0,05% a per-
centagem para o cálculo da contribuição anual e em 10.000,00 
patacas o montante da contribuição mínima de cada entidade 
participante. Assim, no ano de 2021, as contribuições anuais 
das entidades participantes totalizaram 91,63 milhões de pata-
cas, cujo pagamento foi realizado até final de Janeiro de 2021, 
através da conta de depósitos de liquidez.

No ano de 2021, a actividade financeira principal do FGD, li-
mitou-se à aplicação da dotação inicial do Governo da RAEM 
realizada em Maio do ano de 2013, no valor de 150,00 milhões 
de patacas e das contribuições acima mencionadas pagas pelas 
entidades participantes, bem como ao pagamento das despesas 
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刋

2021 12 31 93,195,089.35

59 -

2021 12 31

表1. 損益計算表

2021 2020

收入 93,296 89,984

91,629 83,263

1,640 6,721

27 -

開支 101 411

 1 -

100 94

- 28

 - 289

本期盈餘淨值 93,195 89,573

表2. 資產負債表

2021 2020

資產 772,651 679,419

1 772,508 679,193

1 143 226

負債 100 63

16 -

84 63

資產淨值 772,551 679,356

存款保障基金結餘 772,551 679,356

679,356 589,783

93,195 89,573

–––––––
1 9  - 

inerentes ao funcionamento corrente do FGD (designadamente 
os honorários dos auditores externos e as despesas de publici-
dade e promocionais). Em 31 de Dezembro de 2021, o resulta-
do do exercício registou o montante de 93.195.089,35 patacas, 
o qual será incorporado na conta do FGD, na conta «n.º 59 – 
Resultados acumulados». 

A situação financeira do Fundo de Garantia do Depósitos 
em 31 de Dezembro de 2021 está reflectida nos quadros 1 e 2.

Quadro 1. Demonstração de Resultados do Exercício

(milhares de patacas)

2021 2020

PROVEITOS 93.296 89.984

Contribuições anuais 91.629 83.263

Juros de depósitos 1.640 6.721

Reposição das provisões para flutuação 
de imobilizações financeiras 27 -

CUSTO 101 411

Fornecimentos de terceiros 1 -

Serviços de terceiros 100 94

Provisões para flutuação de imobiliza-
ções financeiras - 28

Obrigação de restituição - 289

RESULTADO LÍQUIDO DO 
EXERCÍCIO 93.195 89.573

Quadro 2. Balanço

(milhares de patacas)

2021 2020

ACTIVO 772.651 679.419

Depósitos1 772.508 679.193

Proveitos a receber1 143 226

PASSIVO 100 63

Cauções e garantias 16 -

Encargos diferidos 84 63

SITUAÇÃO LÍQUIDA 772.551 679.356

SALDO DO FUNDO DE GARAN-
TIA DE DEPÓSITOS 772.551 679.356

Resultados acumulados 679.356 589.783

Resultado do exercício 93.195 89.573

–––––––

Nota: 1 O saldo da conta teve em consideração as provisões esperadas 

de perdas de crédito previstas no «IFRS 9  Instrumentos 

Financeiros».
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Macau, 17 de Março de 2022.

O Conselho Administrativo:

Chan Sau San, presidente.

Lei Ho Ian, Esther, administradora.

Vong Lap Fong, administrador.

Vong Sin Man, administrador.

Lau Hang Kun, administradora.

Parecer da Comissão de Fiscalização do Fundo de Garantia 
de Depósitos sobre o Relatório Anual de Actividades e 

Contas de Gerência de 2021 dessa Entidade

O Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) foi criado for-
malmente no dia 7 de Outubro de 2012, face ao previsto no 
artigo 26.º do Regulamento Administrativo n.º 24/2012, de 10 
de Agosto (Fundo de Garantia de Depósitos), conjugado com 
o disposto no artigo 24.º da Lei n.º 9/2012 (Regime de garantia 
de depósitos), de 9 de Julho. A entidade, ao abrigo do estabele-
cido no artigo 2.º do Regulamento Administrativo n.º 24/2012, 
é uma pessoa colectiva de direito público e está dotada de au-
tonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Relativamente ao exercício económico de 2021, a Comissão 
de Fiscalização do FGD acompanhou o desenvolvimento da 
actividade de gestão desta entidade, preferencialmente, através 
das contas anuais remetidas pelo Conselho Administrativo do 
FGD, tendo-se obtido deste órgão colegial do FGD todos os 
esclarecimentos que lhe foram solicitados.

Da análise efectuada aos elementos contabilísticos, desig-
nadamente ao Balanço e à Demonstração dos Resultados 
do Exercício, reportados à data de 31 de Dezembro de 2021, 
evidencia-se o seguinte:

• No activo do FGD, a rubrica de depósitos (MOP772.508.470,33) 
representa 99,98% da totalidade, com o remanescente de valor 
residual (MOP142.556,83), a pertencer aos juros de depósitos a 
receber; e

• No passivo o valor pertence à caução e a custos a pagar, tendo 
totalizado MOP99.527,00. Por sua vez, o saldo do FGD decorreu 
do montante dos resultados acumulados (MOP679.356.410,81) 
e do resu ltado do exerc íc io de 2 0 21, no monta nte de 
MOP93.195.089,35.

• Em relação aos resultados, o total dos proveitos cifrou-
-se em MOP93.295.935,35, resultantes principalmente das 
contribuições anuais pagas pelas entidades participantes e dos 
proveitos dos juros de depósitos, enquanto que o total do custo 
ascendeu a MOP100.846,00, que decorreu principalmente dos 
honorários dos auditores externos e das despesas de publicida-
de e promocionais.

No que concerne ao relatório de actividades do FGD em 
2021, constata-se que as acções foram desenvolvidas com o 
objectivo primordial de divulgar o regime de garantia de depó-
sitos, o que se considera adequado.

 

 

 

存款保障基金監察委員會關於2021年度

活動報告及管理帳目的意見

24/2012

9/2012

2012 10 7

24/2012

2021

2021 12 31

• 772,508,470.33

99.98% 142,556.83

•  9 9, 52 7. 0 0

772 , 551, 50 0 .16

679,356,410.81 2021 93,195,089.35

•  2021 93,295,935.35

100,846.00 刋

2021
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24/2012

2022 3 15

a

b

c 2021

 

 $9,445.00

司 法 警 察 局

公 告

23/2017

14/2016

823

 

 $1,417.00

Tendo em atenção o mencionado anteriormente, a Comissão 
de Fiscalização do FGD, reunida no dia 15 de Março de 2022, 
emite o seguinte parecer, no exercício da competência que lhe 
está conferida pelo disposto na alínea 4) do artigo 19.º do Re-
gulamento Administrativo n.º 24/2012:

a) Registar a forma eficiente e oportuna com que, no âmbito 
do FGD, foram disponibilizados os elementos contabilísticos e 
os esclarecimentos solicitados;

b) Considerar clara e elucidativa a situação patrimonial e fi-
nanceira do FGD; e

c) Em conformidade, considerar que o relatório de activida-
des e as contas de gerência do FGD, referentes ao ano de 2021, 
merecem o seu parecer favorável.

Macau, aos 15 de Março de 2022.

Presidente: Leonel Alberto Alves.

Vogais: Lam Bun Jong; e

Kuok Chong Hon.

(Custo desta publicação $ 9 445,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixa-
das, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da 
Amizade, n.º 823, Macau, bem como no sítio da internet desta 
Polícia, as listas classificativas das provas de conhecimentos 
(prova escrita) dos candidatos aos concursos de acesso, de 
prestação de provas, condicionados, tendo em vista a admissão 
aos cursos de formação, para o preenchimento dos seguintes 
lugares, do grupo de pessoal de investigação criminal do 
quadro da Polícia Judiciária, abertos por avisos publicados no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 12, II Série, de 18 de Março de 2020:

— Oito lugares de inspector de 2.ª classe, 1.º escalão; e

— Catorze lugares de subinspector, 1.º escalão.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo de 
dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publica-
ção deste anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau referente à presente lista, para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 28 de Abril de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)
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INSTITUTO CULTURAL

Avisos

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

2022-IC-TS-ARQ-5

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2022, e nos 
termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regi-
me das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» e da 
Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços 
Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de 
gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar vago 
do quadro e quatro lugares vagos em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de arquitectura, 
do Instituto Cultural, e dos que vierem a verificar-se neste Ins-
tituto, na mesma forma de provimento, até ao termo da valida-
de do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de arquitectura.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos luga-
res vagos e dos que venham a vagar neste Instituto, na mesma 
forma de provimento, na mesma carreira, categoria e área fun-
cional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-
-técnica na área de arquitectura, tendo em vista a fundamenta-
ção de tomada de decisões; participa em reuniões para análise 
de projectos ou programas; participa na concepção, redacção e 
implementação de projectos; procede à adaptação de métodos 
e processos científico-técnicos; propõe soluções com base em 
estudos e tratamento de dados; exerce funções consultivas; su-
pervisão ou coordenação de outros trabalhadores.

文 化 局

通 告

2022-IC-TS-ARQ-5 

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

3. 
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4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

5. 

2/2021

12/2015

6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

7.2.1 

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato adminis-
trativo de provimento, é precedida de seis meses de período 
experimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em arquitectura ou afins, satisfaçam 
os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 
mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 
(até ao dia 17 de Maio de 2022) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (5 de Maio a 17 de Maio de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
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VISA

Master Card

e

MPAY

7.2.2 

http://concurso-uni.safp.gov.

mo/

8. 

8.1 

a

b

c 4/2021

8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau. O pagamento da taxa de candida-
tura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas de paga-
mento: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 
«GovPay», nomeadamente por VISA, Master Card, UnionPay, 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-
mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-
formizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da pági-
na electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 
telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O pagamento 
da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo momento (através 
da plataforma de pagamento online da «GovPay»). 

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
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a
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9.3 

9.4 

10. 

/

ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;
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Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados 
no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do 
Tap Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, e colocados 
na página electrónica dos concursos da função pública, em 
http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electró-
nica do Instituto Cultural, em http://www.icm.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;
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17. 
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18. 

 

 

   

15.4 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021;

15.5 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

15.6 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Processo de 
aquisição de bens e serviços;

15.7 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organiza-
ção e funcionamento do Instituto Cultural, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 41/2021;

15.9 Lei n.º 14/2021 — Regime Jurídico da Construção Urbana;

15.10 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

15.11 Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 6/99/M, de 17 de Dezembro, e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Regulamento 
Geral da Construção Urbana;

15.12 Conhecimentos profissionais na área de arquitectura;

15.13 Conhecimentos relativos à conservação do património 
cultural;

15.14 Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal); não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Sou Kin Meng, chefe da Divisão de Estudos e 
Projectos. 

Vogais efectivos: Lo Sek Ieong, chefe do Departamento de 
Organização e Gestão Administrativa e Financeira; e

 Chan Mio U, técnica superior assessora.
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 $15,311.00

2022-IC-TS-EC-4 

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

2. 

Vogais suplentes: Wong Iat Cheong, técnico superior assessor; e

Lou Chi Kin, técnico superior assessor.

Instituto Cultural, aos 27 de Abril de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 15 311,00)

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

2022-IC-TS-EC-4

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secre-
tária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2022, 
e nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
«Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso 
dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e reor-
denado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de 
avaliação de competências profissionais ou funcionais, comum, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de um lugar vago do quadro e três lugares vagos em 
regime de contrato administrativo de provimento, de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico supe-
rior, área de engenharia civil, do Instituto Cultural, e dos que 
vierem a verificar-se neste Instituto, na mesma forma de provi-
mento, até ao termo da validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de engenharia civil.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos luga-
res vagos e dos que venham a vagar neste Instituto, na mesma 
forma de provimento, na mesma carreira, categoria e área fun-
cional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.
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3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

5. 

2/2021

12/2015

6. 

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-
-técnica na área de engenharia civil, tendo em vista a funda-
mentação de tomada de decisões; participa em reuniões para 
análise de projectos ou programas; participa na concepção, re-
dacção e implementação de projectos; procede à adaptação de 
métodos e processos científico-técnicos; propõe soluções com 
base em estudos e tratamento de dados; exerce funções consul-
tivas; supervisão ou coordenação de outros trabalhadores.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índi-
ce de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo 
I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos», com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e re-
galias previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato adminis-
trativo de provimento, é precedida de seis meses de período 
experimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Re-
gime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as 
alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em engenharia civil ou afins, satisfa-
çam os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 
mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 
(até ao dia 17 de Maio de 2022) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (5 de Maio a 17 de Maio de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 



9272    18   2022  5  4 

7.2.1 

VISA

Master Card

e

MPAY

7.2.2 

http://concurso-uni.safp. 

gov.mo/

8. 

8.1 

a

b

c 4/2021

de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau. O pagamento da taxa de candida-
tura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas de paga-
mento: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 
«GovPay», nomeadamente por VISA, Master Card, UnionPay, 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»). 

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).
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8.2 21/2021

14/2016

8.3 8.1

a b c

8.4 8.1 a b c

8.2

8.5 8.1 a b c

8.2

8.6 

8.7 

8.8 8.1 a b c

8.2

9. 

9.1 

a

b

c

9.2 

9.3 

9.4 

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminató-
rio;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à en-
trevista de selecção os candidatos aprovados que se encontrem 
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nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente de 
classificação. No caso de haver mais do que um candidato com 
a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100. 

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 30%;

Análise curricular = 20%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previs-
tas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrati-
vo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados 
no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do Tap 
Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, e colocados na 
página electrónica dos concursos da função pública, em http://
concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica do 
Instituto Cultural, em http://www.icm.gov.mo/.
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15.9 14/2021
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16. 

2/2021 14/2009

12/2015
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15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

15.4 Lei n.º 14/2009 — Regime das carreiras dos trabalhado-
res dos serviços públicos, alterada pela Lei n.º 2/2021;

15.5 Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

15.6 Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Processo de 
aquisição de bens e serviços;

15.7 Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organiza-
ção e funcionamento do Instituto Cultural, alterado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 41/2021;

15.9 Lei n.º 14/2021 — Regime Jurídico da Construção Urba-
na;

15.10 Lei n.º 11/2013 — Lei de Salvaguarda do Património 
Cultural;

15.11 Decreto-Lei n.º 79/85/M, de 21 de Agosto, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 6/99/M, de 17 de Dezembro, e 
pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2009 — Regulamento 
Geral da Construção Urbana;

15.12 Conhecimentos profissionais na área de engenharia 
civil;

15.13 Conhecimentos profissionais relativos a obras de res-
tauro do património cultural;

15.14 Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres. 

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal); não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Ho Cheok Fong, chefe da Divisão de Salvaguar-
da do Património Cultural. 

Vogais efectivos: Tang Chi Man, chefe da Divisão de Recur-
sos Humanos e Administrativa, substituto; e

Lou Chi Kin, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Chan Chong, técnico superior assessor; e 

Leong Kuan Kit, técnico superior assessor.

Instituto Cultural, aos 27 de Abril de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 15 403,00)

Aviso do concurso de avaliação de competências 

profissionais ou funcionais comum

2022-IC-TS-INF-5

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 8 de Abril de 2022, e 
nos termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021, se encontra aberto o concurso de avaliação de com-
petências profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime 
de gestão uniformizada, para o preenchimento de um lugar 
vago do quadro e quatro lugares vagos em regime de contrato 
administrativo de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de informática, 
do Instituto Cultural, e dos que vierem a verificar-se neste 
Instituto, na mesma forma de provimento, até ao termo da 
validade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de informática.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar neste Instituto, na mesma forma 
de provimento, na mesma carreira, categoria e área funcional.
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2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-
-técnica na área da informática, tendo em vista a fundamenta-
ção de tomada de decisões; participa em reuniões para análise 
de projectos ou programas; participa na concepção, redacção e 
implementação de projectos; procede à adaptação de métodos 
e processos científico-técnicos; propõe soluções com base em 
estudos e tratamento de dados; exerce funções consultivas; 
supervisiona ou coordena outros trabalhadores; análise, desen-
volvimento, teste, manutenção e gestão de diversos sistemas 
informáticos; executa as tarefas de gestão e planeamento de 
sistemas de redes, servidores, bases de dados e respectivos 
equipamentos; planeamento e gestão da segurança da rede e 
da informação; planeamento e gestão da aquisição de equipa-
mentos informáticos; execução dos trabalhos relativos à docu-
mentação na área da informática e apoio técnico, entre outros.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.

5. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato adminis-
trativo de provimento, é precedida de seis meses de período 
experimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, de especialização em informática ou afins, satisfaçam 
os demais requisitos gerais para o desempenho de funções 
públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeadamente: 
ser residente permanente da Região Administrativa Especial 
de Macau; maioridade; capacidade profissional, aptidão física e 
mental, até ao termo do prazo da apresentação de candidatura 
(até ao dia 17 de Maio de 2022) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.
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Podem ainda candidatar-se, em conformidade com o n.º 1 do 
artigo 73.º da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 2/2021, os trabalhadores integrados à data da en-
trada em vigor da Lei n.º 14/2009, na carreira especial de técnico 
de informática, desde que à data da abertura do concurso dete-
nham 3 anos de serviço na categoria de especialista da carreira 
geral de técnico na área de informática, com menção não infe-
rior a «Satisfaz» na avaliação de desempenho.

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (5 de Maio a 17 de Maio de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte papel 
ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de reque-
rimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo Des-
pacho do Secretário para a Administração e Justiça n.º 4/2021, 
acompanhado dos documentos comprovativos dos requisitos 
de candidatura, e o pagamento da taxa de candidatura no valor 
de $300,00 (trezentas patacas).

Estão isentos de pagamento da taxa de candidatura os can-
didatos que, no acto de apresentação da candidatura, se encon-
trem em situação de carência económica devidamente compro-
vada pelo Instituto de Acção Social. A verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação 
de procuração, dentro do prazo de apresentação de candidatu-
ras e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre as 
9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, e sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Instituto Cultural, na Praça do Tap Siac, Edifício do 
Instituto Cultural, Macau. O pagamento da taxa de candida-
tura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas de paga-
mento: em numerário ou através das máquinas e aparelhos da 
«GovPay», nomeadamente por VISA, Master Card, UnionPay, 
UnionPay Quick Pass, UnionPay App, Pagamento por Mobile 
Banking do Banco da China, Tai Fung Pay, GuangfaPay, 
LusoPay, ICBC ePay, UePay, WeChat Pay e Alipay; ou por 
cartão Macau Pass e Mpay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uniformi-
zada, disponibilizado através da plataforma electrónica unifor-
mizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da página 
electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da aplicação do 
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telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da RAEM»), 
dentro do prazo de apresentação de candidaturas. O pagamento 
da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo momento 
(através da plataforma de pagamento online da «GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
pelo Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e reordenado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.
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8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), 
b) e c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais 
ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do 
prazo para a entrega dos documentos necessários à instrução 
do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à 
entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encon-
trem nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente 
de classificação. No caso de haver mais do que um candidato 
com a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igual-
dade de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias, ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.
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12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados 
no quadro de anúncios do Instituto Cultural, na Praça do Tap 
Siac, Edifício do Instituto Cultural, Macau, e colocados 
na página electrónica dos concursos da função pública, em 
http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na página electrónica 
do Instituto Cultural, em http://www.icm.gov.mo/.

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro;

15.3 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

15.4 Regulamento Administrativo n.º 20/2015 — Organiza-
ção e funcionamento do Instituto Cultural, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 41/2021;

15.5 Lei n.º 2/2020 — Governação electrónica;

15.6 Regulamento Administrativo n.º 24/2020 — Regula-
mentação da governação electrónica;

15.7 Lei n.º 13/2019 «Lei da cibersegurança»; Regulação de 
padrões de gestão da cibersegurança e a Regulação de alerta, 
resposta e comunicação de incidentes da cibersegurança, ambas 
publicadas no Boletim Oficial da RAEM n.º 20, II Série, de 13 
de Maio de 2020;

15.8 Conhecimentos profissionais de desenvolvimento de 
programas, incluindo: React, VUE.JS, MVC, ASP.NET C#, 
JAVA, HTML5, CSS, JavaScript, XML, JSON, Web API, entre 
outras tecnologias relevantes;

15.9 Conhecimentos profissionais sobre análise de necessi-
dades, concepção, planeamento, testes e gestão de projectos de 
desenvolvimento de sistemas informáticos;
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15.10 Conhecimentos profissionais sobre design e desenvol-
vimento do banco de dados em MS SQL Server, e linguagem 
SQL;

15.11 Estabelecimento, planeamento, adaptação da eficácia 
e gestão dos direitos de sistemas de servidores (por exemplo: 
Windows Server, Linux, MS SQL Server, Oracle, Hyper-V, VM 
Ware, AD Server, DNS Server, FTP, etc.;

15.12 Conhecimentos profissionais sobre a construção e gestão 
do centro de dados e do sistema da rede, incluindo: Planea-
mento dos equipamentos de hardware da rede, nomeadamente, 
comutadores, routers, firewalls, regulação da eficiência, segu-
rança informática e gestão de riscos, etc;

15.13 Computação em nuvem e tecnologias e aplicativos de 
big data;

15.14 Conhecimentos profissionais na resolução de proble-
mas de computadores e de equipamentos periféricos;

15.15 Elaboração de propostas, informações e/ou pareceres.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal); não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republica-
do e reordenado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

17. Observação

Os dados que o candidato apresente servem apenas para 
efeitos de recrutamento. Todos os dados da candidatura serão 
tratados de acordo com as normas da Lei n.º 8/2005 «Lei da 
Protecção de Dados Pessoais».

18. Composição do júri

Presidente: Anna Ho, chefe da Divisão de Organização e 
Informática.

Vogais efectivos: Ho Hoi Seng, técnico superior assessor; e

Leong Kuan Kit, técnico superior assessor.

Vogais suplentes: Mak Man On, técnico superior assessor 
principal; e

Chan Mio U, técnica superior assessora.

Instituto Cultural, aos 27 de Abril de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 16 421,00)
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三十日告示

 

 $748.00

衛 生 局

公 告

A03/TDT/LAB/2022

18/2020

7/2010 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $ 1,382.00

02021/02-MA.DER

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Cheong U Son requerido o subsí-
dio por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento da sua filha Cheong Iat Peng, que foi técnica 
principal, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo de 
provimento, deste Instituto, devem todos os que se julgam com 
direito à percepção dos mesmos subsídios e outras compensa-
ções pecuniárias acima referidos, requerer a este Instituto, no 
prazo de trinta dias, a contar da data da publicação do presen-
te édito no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não 
havendo impugnação, será resolvida a pretensão do requerente, 
findo que seja esse prazo. 

Instituto Cultural, aos 28 de Abril de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 748,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A03/TDT/LAB/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. Januá-
rio, 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 Saú-
de, nos termos definidos na Lei n.º  7/2010 (Regime da carrei-
ra de técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei 
n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
um lugar de técnico de diagnóstico e terapêutica principal, 1.º 
escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico de 
diagnóstico e terapêutica do quadro do pessoal dos Serviços 
de Saúde, com cinco dias úteis de prazo para a apresentação 
de candidaturas, 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 27 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 382,00)

(Ref. do Concurso n.º 02021/02-MA.DER)

Informa-se que, nos termos definidos no artigo 22.º do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 131/2012 (Regulamento do 
Procedimento Concursal da Carreira Médica) e n.º 4 do artigo 
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131/2012

21/2021

14/2016

http://www.ssm.

gov.mo  

 

 $1,190.00

社 會 保 障 基 金

通 告

36

6

揸 266

249-263 18

36.º e artigo 60.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e renumera-
do pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, se encontra 
afixada, na Divisão de Pessoal dos Serviços de Saúde, situada 
no Centro Hospitalar Conde de São Januário, na Estrada do 
Visconde de S. Januário, e disponível no website destes Servi-
ços (http://www.ssm.gov.mo), a lista classificativa da prova de 
conhecimentos dos candidatos ao concurso comum, externo, 
de prestação de provas, para o preenchimento de um lugar 
vago do quadro do pessoal, e de um lugar vago em regime de 
contrato administrativo de provimento, de médico assistente, 1.º 
escalão, área funcional hospitalar (dermatologia), da carreira 
médica dos Serviços de Saúde, aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 3, II Série, de 19 de Janeiro de 2022.

Serviços de Saúde, aos 28 de Abril de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 190,00)

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao con-
curso de avaliação de competências profissionais ou funcionais, 
externo, do regime de gestão uniformizada, para o preenchi-
mento de quatro lugares de adjunto-técnico de 2.a classe, 1.º 
escalão, da carreira de adjunto-técnico, área de apoio técnico-
-administrativo com atendimento ao público, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Fundo de Segurança 
Social, e dos que vierem a verificar-se neste Fundo até ao termo 
da validade do concurso, aberto por aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 53, II 
Série, de 30 de Dezembro de 2020, o Fundo de Segurança Social 
realizará, pelas 15,00 horas de 22 de Maio de 2022, a prova de 
conhecimentos (prova escrita) com a duração de 3 horas, nos 
locais abaixo indicados:

— Escola Estrela do Mar, Rua do Padre António, n.º 36, Macau;

— Colégio Dom Bosco (Yuet Wah), Estrada Ferreira do 
Amaral, n.º 6, Macau (entrada pelo portão da escola, na Rua 
de São João Bosco);

— Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau), Avenida do 
Dr. Francisco Vieira Machado, n.º 266, Macau.

A informação mais detalhada sobre a distribuição dos candi-
datos pelos locais aonde os mesmos se devem apresentar para 
a realização da prova de conhecimentos (prova escrita), bem 
como outras informações de interesse dos candidatos, serão 
afixadas no dia 4 de Maio de 2022, no quadro informativo da 
sede do Fundo de Segurança Social, sita na Alameda Dr. Car-
los d’Assumpção, n.os 249-263, Edf. China Civil Plaza, 18.º an-
dar, Macau, podendo ser consultadas no local indicado, dentro 
do horário de expediente (de segunda a quinta-feira das 9,00 
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http://www.fss.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

  

 $2,017.00

建 築、工 程 及 城 市 規 劃 專 業 委 員 會

01-CAEU-2021

1/2015

33

http://www.caeu.gov.mo/

 

03-CAEU-2021

1/2015

às 13,00 horas e das 14,30 às 17,45 horas, e sexta-feira das 9,00 
às 13,00 horas e das 14,30 às 17,30 horas), bem como na página 
electrónica do Fundo de Segurança Social (http://www.fss.gov.
mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e Função 
Pública (http://www.safp.gov.mo/). 

 Fundo de Segurança Social, aos 27 de Abril de 2022.

O Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.

(Custo desta publicação $ 2 017,00)

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Avisos

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo (Arquitectura)

(Exame de Admissão n.º 01-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de arquitecto, definido na 
alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, reali-
zou-se o exame de admissão na área de Arquitectura conforme 
o aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 2021. 
Assim, a entrevista dos candidatos aprovados na prova escrita 
na área de arquitectura, com a duração de cerca de 45 minutos, 
terá lugar no dia 9 de Junho de 2022, no 18.º andar do edifício 
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, Macau.

As informações respeitantes à entrevista, tais como o local, 
a data e a hora, bem como outras informações relevantes estão 
disponíveis no sítio electrónico do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 27 
de Abril de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo (Engenharia Electrotécnica)

(Exame de Admissão n.º 03-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de engenheiro electrotéc-
nico, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei 
n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão na área de enge-
nharia electrotécnica conforme o aviso publicado no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, 
II Série, de 27 de Outubro de 2021. Assim, a entrevista dos 
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33

http://www.caeu.gov.mo/

 

05-CAEU-2021

1/2015

33

http://www.caeu.gov.mo/

 

04-CAEU-2021

1/2015

candidatos aprovados na prova escrita na área de engenharia 
electrotécnica, com a duração de cerca de 60 minutos, terá 
lugar no dia 10 de Junho de 2022, no 18.º andar do edifício 
sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, Macau.

As informações respeitantes à entrevista, tais como o local, 
a data e a hora, bem como outras informações relevantes estão 
disponíveis no sítio electrónico do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 27 
de Abril de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo (Engenharia Mecânica)

(Exame de Admissão n.º 05-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo para 
obtenção do título profissional de engenheiro mecânico, defini-
do na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, 
realizou-se o exame de admissão na área de engenharia mecânica 
conforme o aviso publicado no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Outubro de 
2021. Assim, a entrevista dos candidatos aprovados na prova 
escrita na área de engenharia mecânica, com a duração de cerca 
de 60 minutos, terá lugar no dia 11 de Junho de 2022, no 18.º 
andar do edifício sito na Estrada de D. Maria II, n.º 33, Macau.

As informações respeitantes à entrevista, tais como o local, 
a data e a hora, bem como outras informações relevantes estão 
disponíveis no sítio electrónico do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 27 
de Abril de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

Exame de admissão nos domínios da construção 

urbana e do urbanismo (Engenharia Electromecânica)

(Exame de Admissão n.º 04-CAEU-2021)

Lista dos resultados finais

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiro electromecânico dos titulares do grau 
académico na área de especialização em Engenharia Electro-
mecânica, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, publica-se, em seguida, a lista dos resultados 
finais dos candidatos admitidos ao exame da área de Engenharia 
Electromecânica, conforme aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, 
de 27 de Outubro de 2021:



N.º 18 — 4-5-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9287

   

1 1259XXXX

2 1430XXXX

3 1262XXXX

4 1484XXXX

5 1310XXXX

6 1275XXXX

7 1263XXXX

8 1260XXXX

9 1246XXXX

10 1313XXXX

11 1238XXXX

12 1307XXXX

13 1266XXXX

14 1280XXXX

15 1293XXXX

16 1264XXXX

17 1263XXXX

19 1229XXXX

 

 

  

08-CAEU-2021

1/2015

N.º do
candidato
admitido

           Nome BIR n.º Resultado

1 Alexandre Lourenço 1259XXXX Aprovado

2 Ao Ieong Wai Wa 1430XXXX Aprovado

3 Chan Ka Chong 1262XXXX Aprovado

4 Kong Chak Yim 1484XXXX Aprovado

5 Ku Ka Lok 1310XXXX Aprovado

6 Lam Ka Fai 1275XXXX Aprovado

7 Lao Ka Chon 1263XXXX Aprovado

8 Leong Keng Seng 1260XXXX Aprovado

9 Leong Ngok Lam 1246XXXX Aprovado

10 Lou Ka Lok 1313XXXX Aprovado

11 Ng Wa Chon 1238XXXX Aprovado

12 Sio Pak Lok 1307XXXX Aprovado

13 Wan Io Kuan 1266XXXX Aprovado

14 Wong Heng In 1280XXXX Aprovado

15 Wong Kin Seng 1293XXXX Aprovado

16 Wong Leong On 1264XXXX Aprovado

17 Wong Sio Meng 1263XXXX Aprovado

19 Wu Wai Kit 1229XXXX Aprovado

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 27 
de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Engenheiro electromecânico Im Hok Meng.

Vogais: Engenheira electromecânica Vu Si Man; e

Engenheiro electromecânico Lau Nga Hung.

Exame de admissão nos domínios da construção urbana e 

do urbanismo (Engenharia do Ambiente)

(Exame de Admissão n.º 08-CAEU-2021)

Lista dos resultados finais

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do título 
profissional de engenheiro do ambiente dos titulares do grau 
académico na área de especialização em Engenharia do 
Ambiente, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º 
da Lei n.º 1/2015, publica-se, em seguida, a lista dos resultados 
finais dos candidatos admitidos ao exame da área de Engenha-
ria do Ambiente, conforme aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, 
de 27 de Outubro de 2021.
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1 5172XXXX

2 5092XXXX

 

 

  

 $7,758.00

N.º do
candidato
admitido

     Nome BIR n.º Resultado

1 Lo Chi Hou 5172XXXX Aprovado

2 Wong Kit Iong 5092XXXX Aprovado

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 27 
de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Engenheira do ambiente Chao Lai Leng.

Vogais: Engenheiro do ambiente Ip Weng Kei; e

Engenheira do ambiente Cheong Gema Yan Leng.

(Custo desta publicação $ 7 758,00)
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