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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

GABINETE DO CHEFE DO EXECUTIVO

Despacho do Chefe do Executivo n.º 73/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 6 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 160/2019, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovado o mandato de Leong Sio Pui como membro da 
Comissão de Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços 
de Segurança de Macau.

2. É nomeado Mok Chi Wai como membro da Comissão de 
Fiscalização da Disciplina das Forças e Serviços de Segurança 
de Macau.

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

3 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 74/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos do 
n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo n.º 67/2021, o Chefe 
do Executivo manda:

1. É renovada a nomeação dos membros da Comissão de 
Trabalho para a Integração no Desenvolvimento Nacional, nos 
termos das alíneas 9) a 15) do n.º 3 do Despacho do Chefe do 
Executivo n.º 67/2021:

1) Cheong Kok Kei, em representação do Gabinete do Chefe 
do Executivo;

2) Lei Pou Wa, em representação do Gabinete do Secretário 
para a Administração e Justiça;

3) Lo Ioi Weng, em representação do Gabinete do Secretário 
para a Economia e Finanças;

4) Lin Heng Chi, em representação do Gabinete do Secretá-
rio para a Segurança;

5) Leong Veng Hang, em representação do Gabinete da 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura;

6) Vong Man Kit, em representação do Gabinete do Secretá-
rio para os Transportes e Obras Públicas;

澳門特別行政區

行 政 長 官 辦 公 室

第 73/2022號行政長官批示

160/2019

 

第 74/2022號行政長官批示

67/2021

67/2021
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第 75/2022號行政長官批示

9/2003

7) Lin Yuan, em representação da Direcção dos Serviços de 
Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional.

2. O mandato dos membros nomeados pelo presente despa-
cho tem a duração de dois anos.

3. O presente despacho produz efeitos no dia 21 de Maio de 
2022.

3 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 75/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos dos 
n.os 3 a 5 do artigo 8.º do Regulamento Administrativo n.º 9/2003 
(Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas), o Chefe do 
Executivo manda:

1. São renovados os mandatos de Chan Hon Sang, como pre-
sidente da Comissão de Apreciação relativa ao Plano de Apoio 
a Pequenas e Médias Empresas, adiante designada por Comis-
são, e de Chan Tze Wai, como sua substituta.

2. São renovados os mandatos dos seguintes vogais da 
Comissão:

1) Ieong Chi Kuong;

2) Wai Tong Kuan;

3) Cheung Pui Peng Grace;

4) Mok Chi Wai.

3. São renovados os mandatos de Loi Seng, Chan Leng Leng, 
Joa Lee Melinda, respectivamente, como substitutos dos vogais 
referidos nas alíneas 1) a 3) do número anterior.

4. São designados como vogais da Comissão: 

1) Kuan Chan Victoria Alexa;

2) Tong Kai Chung.

5. São designados, respectivamente, Lo Tak Chong, Chang 
Chak Io e Wong Ian Man, como substitutos dos vogais referidos 
na alínea 4) do n.º 2 e nas alíneas 1) e 2) do número anterior.

6. Os membros da Comissão têm direito a uma remuneração 
mensal correspondente a 50% do índice 100 da tabela indiciária 
da Administração Pública, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

7. Nos casos de substituição, o substituto tem direito, por 
cada reunião em que participe, à quota-parte correspondente à 
divisão do montante referido no número anterior pelo número 
de reuniões efectuadas no respectivo mês, a qual é deduzida à 
remuneração do membro efectivo.

8. O mandato dos membros da Comissão é de um ano.



9712    20   2022  5  18 

 

第 76/2022號行政長官批示

54/2017 263/2009

 

第 21/2022號行政長官公告

3/1999

39/2018

 

–––––––

 

9. O presente despacho produz efeitos a partir de 15 de Maio 
de 2022.

4 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Despacho do Chefe do Executivo n.º 76/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 50.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos da 
alínea 3) do n.º 2 e do n.º 4 do Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 263/2009, alterado pelo Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 54/2017, o Chefe do Executivo manda:

1. É nomeado Leong Io Hong como membro do Conselho 
Consultivo do Ambiente, em representação da Direcção dos 
Serviços de Solos e Construção Urbana, em substituição de U 
Weng Lon.

2. O mandato do membro referido no número anterior termina 
no dia 30 de Agosto de 2023.

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

5 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

Aviso do Chefe do Executivo n.º 21/2022

O Chefe do Executivo manda tornar público, nos termos 
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 3/1999 (Publicação e formulá-
rio dos diplomas), que, nos termos do Acordo entre a Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da 
China e a República Federal da Nigéria sobre a Transferência 
de Pessoas Condenadas (doravante designado por «Acordo»), 
feito em Macau, em 1 de Junho de 2018, o Governo da Região 
Administrativa Especial de Macau e o Governo da República 
Federal da Nigéria efectuaram a noti�cação recíproca de terem 
sido cumpridas as formalidades internas exigidas para a entra-
da em vigor do Acordo.

O Acordo encontra-se publicado, através do Aviso do Chefe do 
Executivo n.º 39/2018, no Boletim O�cial da Região Administra-
tiva Especial de Macau n.º 28, II Série, de 11 de Julho de 2018, e, 
em conformidade com o disposto no n.º 1 do seu artigo 17.º, entra 
em vigor para ambas as Partes em 16 de Março de 2022.

Promulgado em 6 de Maio de 2022.

O Chefe do Executivo, Ho Iat Seng.

–––––––

Gabinete do Chefe do Executivo, aos 6 de Maio de 2022. — 
A Chefe do Gabinete, Hoi Lai Fong.
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政 府 總 部 事 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

565

200

160

150

275

–––––––

 

經 濟 財 政 司 司 長 辦 公 室

第 56/2022號經濟財政司司長批示

2/2021 6/1999

6/1999 181/2019

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DA SEDE DO GOVERNO

Extracto de despacho

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

O pessoal abaixo identi�cado — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos, para o exercício de funções 
nestes Serviços, nos termos da alínea 2) do n.º 1 e da alínea 3) 
do n.º 2 do artigo 13.º da Lei n.º 14/2009 (Regime das carrei-
ras dos trabalhadores dos serviços públicos), em vigor, e dos 
n.os 2 e 3 do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015 (Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos), em vigor, conforme a 
seguir discriminado:

Contrato administrativo de provimento sem termo

— Lam Kam Chong progride para técnico superior princi-
pal, 2.º escalão, índice 565, a partir de 15 de Abril de 2022;

— Chan Ion Mui, Chan Wai San e Ip Lai Fun progridem 
para operárias quali�cadas, 5.º escalão, índice 200, a partir de 
28 de Abril de 2022;

— Iao Ngan Leng progride para auxiliar, 6.º escalão, índice 
160, a partir de 29 de Abril de 2022;

— Wong Kam Iao progride para auxiliar, 5.º escalão, índice 
150, a partir de 28 de Abril de 2022.

Contrato administrativo de provimento

— Chan Mei Ian progride para adjunta-técnica de 2.ª classe, 
2.º escalão, índice 275, a partir de 14 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços para os Assuntos da Sede do Gover-
no, aos 11 de Maio de 2022. — A Directora dos Serviços, Lao 
Kuan Lai da Luz.

GABINETE DO SECRETÁRIO PARA A ECONOMIA

E FINANÇAS

Despacho do Secretário para a Economia 
e Finanças n.º 56/2022

Usando da faculdade conferida pelo artigo 64.º da Lei Básica 
da Região Administrativa Especial de Macau e nos termos 
dos artigos 3.º e 7.º do Regulamento Administrativo n.º 6/1999, 
republicado pelo Regulamento Administrativo n.º 2/2021 (Altera-
ção ao Regulamento Administrativo n.º 6/1999 — Organização, 
competências e funcionamento dos serviços e entidades públicos), 
conjugados com os n.os 1 e 5 da Ordem Executiva n.º 181/2019, o 
Secretário para a Economia e Finanças manda:
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–––––––

 

審 計 署

批 示 摘 錄

12/2015

聲 明

c 12/2015

–––––––

 

São subdelegados no director dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico, Tai Kin Ip, ou no seu substituto 
legal, todos os poderes necessários para representar a Região 
Administrativa Especial de Macau, como outorgante:

1) No acordo de prestação dos serviços relacionados com a 
atribuição, através de meio de pagamento móvel, dos benefícios 
de consumo por meio electrónico no âmbito da Terceira ronda 
do plano de benefícios de consumo por meio electrónico contra 
a epidemia, a celebrar com o «Banco de Formiga (Macau), Socie-
dade Anónima», o «Banco da China, Limitada», o «Banco de 
Guangfa da China, S.A.», o «Banco Industrial e Comercial da 
China (Macau), S.A.», o «Banco Luso Internacional, S.A.», a 
«Macau Pass, S.A.», o «Banco Tai Fung, S.A.» e a «UePay Macau, 
Sociedade Anónima»;

2) No acordo de prestação dos serviços relacionados com a 
atribuição, através de cartão de consumo electrónico, dos bene-
fícios de consumo por meio electrónico no âmbito da Terceira 
ronda do plano de benefícios de consumo por meio electrónico 
contra a epidemia, a celebrar com a «Macau Pass, S.A.».

6 de Maio de 2022.

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

–––––––

Gabinete do Secretário para a Economia e Finanças, aos 6 
de Maio de 2022. — A Chefe do Gabinete, Ku Mei Leng.

COMISSARIADO DA AUDITORIA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços de Auditoria, de 14 
de Abril de 2022:

Ng Chi Wai — renovado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, neste Comissaria-
do, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, 
vigente, a partir de 5 de Junho de 2022.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Kam Choi Fan, auxi-
liar, 3.º escalão, em regime de contrato administrativo de provi-
mento sem termo, deste Comissariado, cessa funções, por atin-
gir o limite de idade, nos termos dos artigos 44.º, n.º 1, alínea 
c), do ETAPM, e 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, vigentes, a 
partir de 5 de Maio de 2022.

–––––––

Gabinete do Comissário da Auditoria, aos 12 de Maio de 
2022. — A Chefe do Gabinete, Ermelinda M. C. Xavier.
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立 法 會 輔 助 部 門

議 決 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015 14/2009

12/2015

12/2015

–––––––

 

終 審 法 院 院 長 辦 公 室

批 示 摘 錄

39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

150

SERVIÇOS DE APOIO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Extractos de deliberações

Por deliberações da Ex.ma Mesa da Assembleia Legislativa, 
de 4 de Maio de 2022:

Chu Kuan Pou e Lam Pui Ian — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provimento 
sem termo, ascendendo a técnicos superiores assessores, 
1.º escalão, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
conjugação com a alínea 2) do n.º 1 do artigo 14.º da Lei 
n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir da data da sua 
publicação no Boletim O�cial da RAEM.

Tou Chi Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento sem termo, 
progredindo para motorista de ligeiros, 6.º escalão, nestes 
Serviços, nos termos do artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, em 
conjugação com a alínea 3) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 13.º 
da Lei n.º 14/2009, na redacção vigente, a partir de 19 de Junho 
de 2022.

Chan Chi Fai e Lio Wai Chon, motoristas de ligeiros, 2.º esca-
lão, em regime de contrato administrativo de provimento, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento de longa duração, nos termos da alínea 1) do 
n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 
de Abril de 2022.

Lei Wan Long, auxiliar, 2.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, destes Serviços — alterado 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, nos termos da alínea 1) do n.º 2 e do n.º 3 do artigo 6.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de Abril de 2022.

–––––––

Serviços de Apoio à Assembleia Legislativa, aos 12 de Maio 
de 2022. — A Secretária-geral, Ieong Soi U.

GABINETE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL 

DE ÚLTIMA INSTÂNCIA

Extractos de despachos

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

Ng Chi Fai — contratado em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, como 
motorista de ligeiros, 1.º escalão, índice 150, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 19/2000, 
de 6 de Março, republicado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 
de Agosto, na redacção da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, 
conjugado com os artigos 4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 
17 de Agosto, a partir de 24 de Maio de 2022.
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39/2011

19/2000

4/2017 14/2009

12/2015

110

12/2015

 

姓名 職程 職階

12/2015

39/2011

19/2000

39/2011

19/20 0 0

12/2015 3/GP T U I/2016

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 13 de Abril de 2022:

Chan Sut Kam e Liao Li Min — contratados em regime de 
contrato administrativo de provimento, pelo período expe-
rimental de seis meses, como auxiliares, 1.º escalão, índice 
110, nos termos dos artigos 13.º, n.º 1, do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezem-
bro, e 12.º da Lei n.º 14/2009, de 3 de Agosto, na redacção 
da Lei n.º 4/2017, de 22 de Maio, conjugado com os artigos 
4.º e 5.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, a partir 
de 18 de Maio de 2022.

Por despachos do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 6 de Maio de 2022:

Os contratos administrativos de provimento dos trabalhadores 
abaixo mencionados, deste Gabinete — alterados para con-
tratos administrativos de provimento de longa duração, pelo 
período de três anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alí-
nea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 4 de Março 
de 2022:

Nome Carreira Escalão

Chow Kam Ho Auxiliar 2.º

He Xiufen Auxiliar 2.º

Kong Sio Mei Auxiliar 2.º

Cheong Kuai Lai, auxiliar, 4.º escalão, em regime de contrato 
administrativo de provimento, deste Gabinete — alterado 
para contrato administrativo de provimento de longa dura-
ção, pelo período de três anos, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, desde 11 
de Março de 2022.

Por despacho do Presidente do Tribunal de Última Ins-
tância, de 11 de Maio de 2022:

Andre Filipe Cesar Faustino, intérprete-tradutor chefe, 1.º 
escalão, do quadro do pessoal da Direcção dos Serviços de 
Assuntos de Justiça — transferido para o quadro do pessoal 
deste Gabinete, na mesma carreira, categoria e escalão, nos 
termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, e do artigo 
32.º do ETAPM, em vigor, a partir de 18 de Maio de 2022.

Por despacho da chefe do Gabinete do Presidente do Tri-
bunal de Última Instância, de 11 de Maio de 2022:

Chan Tong Wai, adjunto-técnico de 2.ª classe, 2.º escalão, em 
regime de contrato administrativo de provimento, deste Ga-
binete — renovado o referido contrato, pelo período de um 
ano, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 19/2000, de 6 de Março, republicado pelo Re-
gulamento Administrativo n.º 39/2011, de 19 de Dezembro, 
e artigos 4.º e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, de 17 de Agosto, 
conjugado com o n.º 1, alínea 7), do Despacho do Presidente 
do Tribunal de Última Instância n.º 3/GPTUI/2016, a partir 
de 20 de Maio de 2022.
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GABINETE PARA A PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Extracto de despacho

Por despachos do coordenador, substituto, do Gabinete, de 
3 de Maio de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados — alterada, por aver-
bamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos 
de provimento, para exercerem funções neste Gabinete, nos 
termos do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e conjugado com o artigo 4.º da Lei n.º 12/2015, vi-
gente:

Ho Heng Lam, progredindo para técnico superior assessor, 3.º 
escalão, índice 650, a partir de 1 de Maio de 2022;

Siu Chung Meng, progredindo para técnica superior assesso-
ra, 3.º escalão, índice 650, a partir de 1 de Maio de 2022.

–––––––

Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais, aos 10 de Maio 
de 2022. — O Coordenador do Gabinete, Yang Chongwei.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO DE TALENTOS

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 11 de Maio de 2022:

Feng Jianxiong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento para motorista de 
ligeiros, 3.º escalão, índice 170, nos termos dos artigos 13.º, n.os 2, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Lei n.º 4/2017 
e Lei n.º 2/2021, e 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 7 
de Maio de 2022.

–––––––

Comissão de Desenvolvimento de Talentos, aos 12 de Maio 
de 2022. — O Secretário-geral, Chao Chong Hang.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Extracto de despacho

Por despacho do director dos Serviços, de 4 de Maio de 
2022:

Sou Lok I, intérprete-tradutora de 2.ª classe, 2.º escalão (nas lín-
guas chinesa e portuguesa) — nomeada, de�nitivamente, in-
térprete-tradutora de 1.ª classe, 1.º escalão (nas línguas chinesa 
e portuguesa), índice 490, da carreira de intérprete-tradutor do 
quadro do pessoal destes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, 

個 人 資 料 保 護 辦 公 室

批 示 摘 錄

12/2015 14/2009

650

650

–––––––

 

人 才 發 展 委 員 會

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

170

–––––––

 

行 政 公 職 局

批 示 摘 錄

14/2009

a
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490

–––––––

 

市 政 署

決 議 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

560

345

聲 明 書

摘要

2/2018

/

n.º 2, e 27.º, n.º 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, conjugado com o 
artigo 22.º, n.º 8, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir da data 
da publicação do presente extracto de despacho.

–––––––

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 10 de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Kou Peng 
Kuan.

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Extracto de deliberação

Por deliberações do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais deste Instituto, na sessão realizada 
em 29 de Abril de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, providos em regime 
de contrato administrativo de provimento — alteradas as 
categorias, nos termos da alínea 1) do n.º 1 e do n.º 2 do 
artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas Leis n.os 4/2017 
e 2/2021, todos a partir da data da publicação no Boletim 
O�cial da RAEM do respectivo extracto de deliberação:

No DHAL:

Alexandra Maria Nogueira de Oliveira, técnica especialista 
principal, 1.º escalão, índice 560.

No DEM:

Un Kin Seng, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 1.º escalão, índice 345.

Declaração

Extrato

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

二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類 Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

723001 市政署

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS 

MUNICIPAIS

1-01-3 31-01-01-03-00

Pessoal do contrato individual de trabalho

$ 2,000,000.00
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分類 Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

1-01-3 31-02-01-03-00

Elaboração de diplomas ou tradução jurídica 

por escrito

$ 40,000.00

1-01-3 31-02-01-04-00

Horas extraordinárias

$ 4,700,000.00

1-01-3 31-02-99-00-00

Outros — Outras remunerações, subsídios, 

abonos e prémios

$ 2,740,000.00

1-01-3 32-01-05-00-00

Alimentos e bebidas

$ 200,000.00

1-01-3 32-01-08-00-00

Materiais promocionais e ofertas

$ 500,000.00

1-01-3 32-01-09-00-00

Material de limpeza

$ 3,000,000.00

1-01-3 32-01-99-00-00

Outros — Bens não duradouros

$ 1,911,000.00

1-01-3 32-02-01-02-00

Software e rede informática

$ 2,100,000.00

1-01-3 32-02-04-00-00

Higiene e limpeza

$ 5,010,000.00

1-01-3 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 8,780,000.00

1-01-3 32-02-06-00-00

Comunicações, serviço postal e correio 

expresso 

$ 400,000.00

1-01-3 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-09-01-00

Passagens para missão o�cial

$ 200,000.00

1-01-3 32-02-09-99-00

Outras — Encargos de transportes

$ 1,490,000.00

1-01-3 32-02-10-00-00

Representação

$ 150,000.00

1-01-3 32-02-11-01-00

Encargos com anúncios

$ 2,700,000.00

1-01-3 32-02-11-02-00

Actividades de propaganda

$ 600,000.00

3-03-0 32-02-12-00-00

Ensino e formação

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-14-00-00

Congressos

$ 49,000.00

1-01-3 32-02-16-00-00

Actividades culturais e recreativas

$ 6,100,000.00
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分類 Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/ 

/Inscrições

註銷

Anulações組織

Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

1-01-3 32-02-18-00-00

Visitas e actividades de intercâmbio em mis-

são o�cial de serviços

$ 100,000.00

1-01-3 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 120,000.00

1-01-3 32-02-20-02-00

Bens móveis e imóveis

$ 150,000.00

1-01-3 32-02-20-99-00

Outros — Seguros

$ 60,000.00

1-01-3 32-02-99-00-00

Outras — Aquisição de serviços

$ 2,770,000.00

1-01-3 32-05-01-99-00

Outras — Restituições

$ 250,000.00

1-01-3 39-01-00-00-00

Dotação provisional

$ 44,000,000.00

1-01-3 41-01-02-00-00

Habitações

$ 1,700,000.00

1-01-3 41-01-03-00-00

Edifícios e estabelecimentos

$ 39,080,000.00

8-05-1 41-01-04-01-00

Estradas e pontes, e canais de navegação

$ 6,700,000.00

1-01-3 41-02-01-00-00

Transportes e meios de transportes

$ 500,000.00

1-01-3 41-02-04-00-00

Material de educação, cultura e recreio

$ 530,000.00

1-01-3 41-02-07-00-00

Artigos de habitação

$ 300,000.00

1-01-3 41-02-08-00-00

Material fabril e de restaurante

$ 1,820,000.00

1-01-3 41-02-09-00-00

Mobílias

$ 700,000.00

1-01-3 41-02-10-00-00

Equipamentos informáticos e sistemáticos

$ 880,000.00

1-01-3 41-02-99-00-00

Outros — Bens móveis

$ 2,330,000.00

 

Total   

$ 72,450,000.00 $ 72,450,000.00

 

Referente à autorização:

05/05/2022

Despacho do Ex.mo Sr. Secretário para a Administração e Justiça, de 05/05/2022

–––––––

 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 10 de Maio de 
2022. — O Presidente do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, José Maria da Fonseca Tavares.
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FUNDO DE PENSÕES

Extractos de despachos

Fixação de pensões

Por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Adminis-
tração e Justiça, de 3 de Maio de 2022:

1. Cheong Kuai Lan, viúva de Ip Kong Fu, que foi guarda, 
aposentado da então Polícia de Segurança Pública, com o 
número de subscritor 42471 do Regime de Aposentação e 
Sobrevivência — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 15 de Março de 2022, uma pensão mensal a que cor-
responde o índice 105 correspondente a 50% da pensão do 
falecido, nos termos do artigo 264.º, n.º 4, conjugado com o 
artigo 271.º, n.os 1 e 10, do ETAPM, em vigor, a que acresce 
o montante relativo a 50% dos 5 prémios de antiguidade do 
mesmo, nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela 
a que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor �xado cabe, na tota-
lidade, ao Governo da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 5 de Maio de 2022:

1. Chan Wai Hong, inspector assessor, 1.º escalão, da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número de 
subscritor 103438 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação volun-
tária por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com iní-
cio em 28 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 420 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Fong Kam Wa, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 2.º escalão, dos Serviços de Saúde, com o número 
de subscritor 149802 do Regime de Aposentação e Sobrevi-
vência, desligado do serviço de acordo com o artigo 262.º, 
n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação 
por limite de idade  — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com iní-
cio em 23 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 225 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 25 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 5 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

退 休 基 金 會

批 示 摘 錄

/

42471

107/85/M

105

2/2011

1/2014

103438

a

107/85/M

420

2/2011

1/2014

149802

a

107/85/M

225 2/2011

1/2014
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179035

a

107/85/M

535 

2/2011

1/2014

106640

a

107/85/M

435

2/2011

1/2014

132772

a

107/85/M

230 2/2011

1/2014

E d mu n d o M a r q u e s 

Jacinto 100382

a

a

1. Chu Son I, técnica superior assessora principal, 2.º esca-
lão, dos Serviços de Saúde, com o número de subscritor 
179035 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 26 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 535 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Kong Ka Vai, inspector assessor, 3.º escalão, da Direcção 
de Inspecção e Coordenação de Jogos, com o número de 
subscritor 106640 do Regime de Aposentação e Sobrevivên-
cia, desligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, 
alínea a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação volun-
tária por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com iní-
cio em 23 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspon-
dente ao índice 435 da tabela em vigor, calculada nos termos 
do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 30 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Lam Pou Heng, assistente técnico administrativo especia-
lista principal, 1.º escalão, do Instituto para os Assuntos 
Municipais, com o número de subscritor 132772 do Regime 
de Aposentação e Sobrevivência, desligado do serviço de 
acordo com o artigo 262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em 
vigor, ou seja, aposentação por limite de idade — �xada, nos 
termos do artigo 1.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 
30 de Novembro, com início em 26 de Abril de 2022, uma 
pensão mensal correspondente ao índice 230 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 2, ambos do referido estatuto, 
por contar 27 anos de serviço, acrescida do montante rela-
tivo a 5 prémios de antiguidade, nos termos dos artigos 7.º a 
9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o artigo 1.º da 
Lei n.º 1/2014.

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

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 6 de Maio de 2022:

1. Edmundo Marques Jacinto, intérprete-tradutor assessor, 4.º 
escalão, do Instituto do Desporto, com o número de subscri-
tor 100382 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea a), 
do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
declaração — �xada, com início em 5 de Maio de 2022, uma 
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735

2/2011 1/2014

113182

b

107/85/M

260

2/2011

1/2014

110930

b

107/85/M

320 2/2011

1/2014

105090

a

107/85/M

260

2/2011 1/2014

pensão mensal correspondente ao índice 735 da tabela em 
vigor, calculada nos termos do artigo 264.º, n.os 1 e 4, conju-
gado com o artigo 265.º, n.º 1, alínea a), ambos do referido 
estatuto, por contar 36 anos de serviço, acrescida do mon-
tante relativo a 7 prémios de antiguidade, nos termos dos 
artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a que se refere o 
artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Yung Chi Keong, bombeiro de primeira, 4.º escalão, do 
Corpo de Bombeiros, com o número de subscritor 113182 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligado do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 26 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 260 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Ho Pou Tip, assistente técnica administrativa especialista 
principal, 4.º escalão, da Direcção dos Serviços das Forças 
de Segurança de Macau, com o número de subscritor 110930 
do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desligada do 
serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea b), do 
ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária por 
requerimento — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 320 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 33 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

1. Mak Chi Seng, veri�cador de primeira alfandegário, 4.º es-
calão, dos Serviços de Alfândega, com o número de subscri-
tor 105090 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, des-
ligado do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 1 de Maio de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 260 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 31 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

2. O encargo com o pagamento do valor �xado cabe, na totali-
dade, ao Governo da RAEM.
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107/85/M
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2/2011 1/2014

6004669
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6007447

8/2006

6025666

8/2006

6041106 8/2006

1. Elisa Maria Gomes, ajudante principal, 3.º escalão, dos 
Serviços dos Registos e do Notariado da Direcção dos Ser-
viços de Assuntos de Justiça, com o número de subscritor 
10472 do Regime de Aposentação e Sobrevivência, desli-
gada do serviço de acordo com o artigo 263.º, n.º 1, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, ou seja, aposentação voluntária 
por declaração — �xada, nos termos do artigo 1.º, n.º 1, do 
Decreto-Lei n.º 107/85/M, de 30 de Novembro, com início 
em 19 de Abril de 2022, uma pensão mensal correspondente 
ao índice 500 da tabela em vigor, calculada nos termos do 
artigo 264.º, n.os 1 e 4, conjugado com o artigo 265.º, n.º 2, 
ambos do referido estatuto, por contar 34 anos de serviço, 
acrescida do montante relativo a 6 prémios de antiguidade, 
nos termos dos artigos 7.º a 9.º da Lei n.º 2/2011 e da tabela a 
que se refere o artigo 1.º da Lei n.º 1/2014.

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

Fixação das taxas de reversão

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Admi-
nistração e Justiça, de 5 de Maio de 2022:

Ao Iong Pui I, auxiliar do Instituto de Acção Social, com o 
número de contribuinte 6004669, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 15 de Abril de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— �xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 
saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 
das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 31 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Che Chi Wai, operário quali�cado dos Serviços de Saúde, com 
o número de contribuinte 6007447, cancelada a inscrição no 
Regime de Previdência em 9 de Abril de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor 
— �xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito 
do Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos 
saldos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 
das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 25 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do 
mesmo diploma.

Fong Chi Meng, motorista de pesados do Instituto para 
os Assuntos Municipais, com o número de contribuinte 
6025666, cancelada a inscrição no Regime de Previdência 
em 20 de Abril de 2022, nos termos do artigo 13.º, n.º 1, 
alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor — �xadas as taxas de 
reversão a que tem direito no âmbito do Regime de Previ-
dência, correspondentes a 100% dos saldos da «Conta das 
Contribuições Individuais», da «Conta das Contribuições 
da RAEM» e da «Conta Especial», por completar 32 anos 
de tempo de contribuição no Regime de Previdência, nos 
termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 39.º, n.º 6, do mesmo diploma.

Alfredo Liu do Castro, técnico superior da Direcção dos Servi-
ços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude, com 
o número de contribuinte 6041106, cancelada a inscrição no 
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聲 明

a

–––––––

 

印 務 局

批 示 摘 錄

14/2009

12/2015

 

430

–––––––

 

Regime de Previdência em 22 de Abril de 2022, nos termos 
do artigo 13.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 8/2006, em vigor —
�xadas as taxas de reversão a que tem direito no âmbito do 
Regime de Previdência, correspondentes a 100% dos sal-
dos da «Conta das Contribuições Individuais», da «Conta 
das Contribuições da RAEM» e da «Conta Especial», por 
completar 35 anos de tempo de contribuição no Regime de 
Previdência, nos termos dos artigos 14.º, n.º 1, e 40.º, n.º 4, do 
mesmo diploma.

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que Chu Mei Peng, técnica 
especialista principal, 2.º escalão, de nomeação de�nitiva, des-
te Fundo, desligou-se do serviço para efeitos de aposentação 
obrigatória por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 
262.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, em vigor, a partir de 8 de 
Maio de 2022.

–––––––

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

IMPRENSA OFICIAL

Extractos de despachos

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

Ho Kit Leng, assistente técnico administrativo especialista 
principal, 3.º escalão, da Direcção dos Serviços de Assuntos 
de Justiça — requisitado para desempenhar funções nesta 
Imprensa, pelo período de um ano, na mesma categoria e 
escalão, nos termos do artigo 34.º do ETAPM, vigente, a 
partir de 30 de Junho de 2022.

Por despacho da signatária, de 4 de Maio de 2022:

Ng Kuan Hou, operador de sistemas de fotocomposição espe-
cialista, 2.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento sem termo, desta Imprensa — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do contrato com referência à 
categoria de operador de sistemas de fotocomposição es-
pecialista, 3.º escalão, índice 430, nos termos do artigo 13.º, 
n.º 1, alínea 2), da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras 
dos trabalhadores dos serviços públicos», conjugado com o 
artigo 4.º, n.º 2, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 24 de Abril de 
2022.

–––––––

Imprensa O�cial, aos 6 de Maio de 2022. — A Administra-
dora, Leong Pou Ieng.
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經 濟 及 科 技 發 展 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021

14/2009

12/2015

565

–––––––

 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Extracto de despacho

Por despachos da subdirectora dos Serviços, de 3 de Maio 
de 2022:

Hon Chon Tip e Chan Pek Kuan — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento sem termo progridem para intérpretes-tradutoras 
principais, 2.º escalão, índice 565, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alterada 
pelas Leis n.os 4/2017 e 2/2021, conjugado com o artigo 4.º da 
Lei n.º 12/2015, a partir de 29 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecno-
lógico, aos 4 de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Tai 
Kin Ip.
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

Extractos de despachos

Por despacho da directora destes Serviços, de 6 de Abril 
de 2022:

Kuok Sok Wai, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, de�niti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 4 
e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 26 de Maio de 2022.

Por despacho da directora destes Serviços, de 12 de Abril 
de 2022:

Cheong Mei Leng, técnica superior de 2.ª classe, 1.º escalão, de 
nomeação provisória, destes Serviços — nomeado, de�niti-
vamente, para o mesmo lugar, nos termos do artigo 22.º, n.os 3 
e 5, do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Maio de 2022.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 
21 de Abril de 2022:

Lei Pou Cheng — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de assistente técnica administrativa especialista, 3.º 
escalão, índice 330, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, 
n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 
10 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, apro-
vado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Filipe Coelho Dias Coutinho — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimen-
to com referência à categoria de técnico superior assessor 
principal, 3.º escalão, índice 710, nestes Serviços, nos termos 
do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o 
artigo 13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, 
a partir de 13 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do 
CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Ou-
tubro.

Leong Weng Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referên-
cia à categoria de técnica superior assessora principal, 2.º 
escalão, índice 685, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, 
n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 17 de 
Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Leong Hoi Neng Felismina — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de adjunta-técnica especialista, 
3.º escalão, índice 430, nestes Serviços, nos termos do artigo 
4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 
13.º, n.os 1, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir 
de 17 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Tong Si Vai e Chao Fong In — alterada, por averbamento, a 
cláusula 3.ª dos seus contratos administrativos de provi-
mento com referência à categoria de assistentes técnicos 
administrativos especialistas principais, 2.º escalão, índice 

旅 遊 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

57/99/M

330

Filipe Coelho Dias Coutinho 12/2015

14/2009

57/99/M

710

12/2015

14/2009

57/99/M

685

12/2015

14/2009

57/99/M

430

12/2015

14/2009

57/99/M
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355

頴

12/2015

14/2009

57/99/M

415

12/2015

14/2009

57/99/M

150

12/2015 14/2009

57/99/M

440

José Alexandre Varela dos Reis 12/2015

14/2009

57/99/M

600

准 照 摘 錄

Chr isly Café

0057/R/2022

C a p i t a l 

Geladaria Macau Limitada 氹

L01

 $408.00

355, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 17 de Abril 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Por despachos do director destes Serviços, substituto, de 
22 de Abril de 2022:

Chan Hio Weng, Cheong No, Chio Sin Ieng, Leong On Kei, 
Ng In Choi, Tam Si Ian, Un Son Hong, Wong Ha e Wong 
Sio Fan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento com referência 
à categoria de adjuntos-técnicos especialistas, 2.º escalão, 
índice 415, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 
e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 15 de 
Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Choi Hok Kuan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento com referência à 
categoria de auxiliar, 5.º escalão, índice 150, nestes Serviços, 
nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjuga-
dos com o artigo 13.º, n.os 2, alínea 3), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, a partir de 15 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 
118.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 
de Outubro.

Por despachos da directora destes Serviços, de 29 de Abril 
de 2022:

Chan Vai Tim, Che Un Leng, Lai Chi Kin, Lio Si Man e U Sio 
Hong — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus 
contratos administrativos de provimento com referência à 
categoria de inspectores especialistas, 2.º escalão, índice 
440, nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º, n.os 2 e 3, da 
Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 13.º, n.os 1, alínea 
2), e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a partir de 22 de Abril 
de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

José Alexandre Varela dos Reis — alterada, por averbamento, 
a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de provimento 
com referência à categoria de técnico especialista principal, 
3.º escalão, índice 600, nestes Serviços, nos termos do artigo 
4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, conjugados com o artigo 
13.º, n.os 1, alínea 1), 3 e 4, da Lei n.º 14/2009, vigente, a par-
tir de 23 de Abril de 2022, ao abrigo do artigo 118.º do CPA, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 57/99/M, de 11 de Outubro.

Extractos de licenças

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0057/R/2022, em 
16 de Março de 2022, à sociedade « » 
em chinês e «Capital Geladaria Macau Limitada» em portu-
guês, para o restaurante denominado « » em chinês e 
«Chrisly Café» em português, sito em Cotai, junto à Rotunda 
da Central Térmica de Coloane, piso 1 (L01) do Hotel «Lisboeta».

(Custo desta publicação $ 408,00)
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O K

O K B a r L i b e r d a d e

Freedom Bar 0777/2022

F r e e d o m 

L DA. Freedom LT D. 揸

53

H

 $499.00

H a i d i l a o 

Fondue Haidi lao Hot Pot

0077/R/2022

Restaurante Haidilao 

Macau - Sociedade Unipessoal Limitada

Macau Haidilao Restaurant Limited 氹

氹

1 L01 1036A

 $522.00

A Sala da Vitoria

The Victoria Room

0090/R/2022

Venetian Oriente, Limitada

Venetian Orient Limited 氹 氹

5 6 8 L08

 $465.00

–––––––

 

司 法 警 察 局

批 示 摘 錄

14/2009

21/2021

14/2016 12/2015

14/2020

5/2006

Foi emitida a licença n.º 0777/2022, em 21 de Março de 2022, 
à sociedade « » em chinês, «Freedom Lda.» em 
português e «Freedom Ltd.» em inglês, para o bar classi�cado 
de 1.ª classe (dispõe de licença de karaoke) e denominado 
« OK » em chinês, «Bar Liberdade» em português 
e «Freedom Bar» em inglês, sito na Travessa do Dr. Francisco 
Vieira Machado n.º 53, Edf. Bai Yun Garden (Bloco 1, Bloco 2 
— Fu Yat Hou Teng, Bloco 3 — Fung Yat Hou Teng e Bloco 4) 
r/c, loja H, Macau.

(Custo desta publicação $ 499,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0077/R/2022, em 12 
de Abril de 2022, à sociedade « » 
em chinês, «Restaurante Haidilao Macau — Sociedade Uni-
pessoal Limitada» em português e «Macau Haidilao Restau-
rant Limited» em inglês para o restaurante denominado «

» em chinês, «Haidilao Fondue» em português e «Hai-
dilao Hot Pot» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo 
Taipa-Coloane e a Sul da Baía da Nossa Senhora de Esperan-
ça, loja 1036A, piso 1 (L01) do Hotel «The Venetian Macao».

(Custo desta publicação $ 522,00)

Foi emitida a licença de restaurante n.º 0090/R/2022, em 29 
de Abril de 2022, à sociedade « » em chi-
nês, «Venetian Oriente, Limitada» em português e «Venetian 
Orient Limited» em inglês para o restaurante denominado 
« » em chinês, «A Sala da Vitoria» em português e «The 
Victoria Room» em inglês, sito em Cotai, a Poente do Istmo 
Taipa-Coloane, parcelas 5 e 6, piso 8 (L08) do hotel aparta-
mento «Solar de Londres».

(Custo desta publicação $ 465,00)

–––––––

Direcção dos Serviços de Turismo, aos 12 de Maio de 2022. 
— A Directora dos Serviços, Maria Helena de Senna Fernandes.

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Extracto de despacho

Por despacho do signatário, de 25 de Abril de 2022:

Leong Mei Mei, assistente técnica administrativa especialista, 
3.º escalão, em regime de contrato administrativo de pro-
vimento sem termo, da Polícia Judiciária — alterada, por 
averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato administrativo de 
provimento sem termo ascendendo à categoria de assistente 
técnico administrativo especialista principal, 1.º escalão, ín-
dice 345, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da 
Lei n.º 14/2009, vigente, 5.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado e republicado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 21/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, Regime 
do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos, vigente, 
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345

–––––––

 

懲 教 管 理 局

聲 明

–––––––

 

澳 門 保 安 部 隊 事 務 局

批 示 摘 錄

c 12/2015

14/2009

260

14/2009

260

conjugados com o artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 5/2006, alte-
rada pela Lei n.º 14/2020, a partir da data da publicação do 
presente extracto de despacho.

–––––––

Polícia Judiciária, aos 11 de Maio de 2022. — O Director, Sit 
Chong Meng.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Declaração

Leong I Teng, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
DSC, em regime de contrato administrativo de provimento — 
cessou as funções nestes Serviços, a seu pedido, a partir de 27 
de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 5 de Maio de 2022. 
— Pel’O Director dos Serviços, Chio Song Un, subdirector.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DAS FORÇAS 

DE SEGURANÇA DE MACAU

Extractos de despachos

Por despacho da signatária, de 9 de Fevereiro de 2022:

Kam Seng Kuan, operário quali�cado, 8.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento sem termo, destes 
Serviços — caducou o contrato administrativo de provi-
mento sem termo, por ter atingido o limite de idade, des-
de 1 de Maio de 2022, tendo cessado as suas funções desde 
a mesma data, nos termos do artigo 44.º, n.os 1, alínea c), e 2, 
do ETAPM, vigente, conjugado com a alínea 1) do artigo 
15.º da Lei n.º 12/2015.

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

Liu Jiaqi, Cheng Lai Tek e Chan U Fong — nomeadas, provi-
soriamente, adjuntas-técnicas de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 
260, da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal 
civil da Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de 
Macau, nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 14/2009, conju-
gado com o artigo 22.º, n.º 1, do ETAPM, vigente.

Por despacho da signatária, de 29 de Março de 2022:

Lei Ka Fong — nomeado, provisoriamente, adjunto-técnico de 
2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, da carreira de adjunto-
-técnico do quadro do pessoal civil da Direcção dos Servi-
ços das Forças de Segurança de Macau, nos termos do artigo 
12.º da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 22.º, n.º 1, do 
ETAPM, vigente.
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350

12/2015

姓名 職級 職階

2

姓名 職級 職階

2

聲 明

José Manuel Moreira de Carvalho Allen

a

–––––––

 

教 育 及 青 年 發 展 局

批 示 摘 錄

Adriano Fi l ipe Gaspar 12/2010

2/2021 12/2015

4/2021

67/99/M

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

Lam Hao Long — nomeado, definitivamente, técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, índice 350, da carreira de técnico do qua-
dro do pessoal civil da Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau, nos termos dos artigos 22.º e 23.º, n.º 12, 
do ETAPM, vigente, desde 5 de Maio de 2022.

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, 
de 26 de Abril de 2022:

Os contratos dos trabalhadores abaixo mencionados, destes Ser-
viços — alterados para CAP de longa duração, pelo período 
de três anos, nos termos do artigo 6.º, n.os 2, alínea 1), e 3, 
da Lei n.º 12/2015, a partir das datas seguintes:

A partir de 2 de Março de 2022:

Nome Categoria Escalão

Ma Iok Lin Auxiliar 2

A partir de 9 de Março de 2022:

Nome Categoria Escalão

Choi Pui Seng Motorista de pesados 2

Declaração

Para os devidos efeitos se declara que José Manuel Moreira 
de Carvalho Allen, adjunto-técnico especialista principal, 3.º 
escalão, do quadro destes Serviços, desligar-se-á do serviço 
para efeitos de aposentação voluntária, nos termos do artigo 
263.º, n.º 1, alínea a), do ETAPM, vigente, a partir de 10 de 
Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau, 
aos 10 de Maio de 2022. — A Directora dos Serviços, Kok 
Fong Mei, superintendente-geral alfandegária.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Extractos de despachos

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assun-
tos Sociais e Cultura, de 25 de Abril de 2022:

Adriano Filipe Gaspar, docente dos ensinos infantil e primário 
de nível 1 (infantil), 1.º escalão, índice 440, em regime de 
contrato administrativo de provimento de longa duração, 
destes Serviços — alterado para contrato administrativo de 
provimento sem termo, nos termos do mapa IV anexo à Lei 
n.º 12/2010 «Regime das Carreiras dos Docentes e Auxilia-
res de Ensino das Escolas O�ciais do Ensino Não Superior» 
e dos artigos 4.º e 6.º, n.º 2, alínea 2), da Lei n.º 12/2015 
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440

Maria Isabel da Silva Spínola

–––––––

 

文 化 局

批 示 摘 錄

12/2015 12/2010

4/2021

465

12/2015

12/2015 14/2009

545

430

420

275

650

«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», 
alterada pela Lei n.º 2/2021, e do artigo 7.º, n.º 3, da Lei 
n.º 4/2021 «Alteração ao “Estatuto do Pessoal Docente da 
Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude”, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 67/99/M, de 1 
de Novembro», a partir de 14 de Março de 2022.

Por despacho do signatário, de 27 de Abril de 2022:

Maria Isabel da Silva Spínola — renovado o contrato individu-
al de trabalho, pelo período de dois anos, para exercer fun-
ções, nestes Serviços, a partir de 2 de Maio de 2022.

–––––––

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

INSTITUTO CULTURAL

Extractos de despachos

Por despachos da signatária, de 29 de Abril de 2022:

Qu Xiaoyi — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento progredindo para do-
cente do ensino secundário de nível 3, 7.º escalão, índice 465, 
neste Instituto, nos termos dos artigos 4.º da Lei n.º 12/2015, 
7.º, n.os 1 e 2, da Lei n.º 12/2010 e 7.º, n.º 1, da Lei n.º 4/2021, 
a partir de 9 de Maio de 2022.

Cheang Lai Nga — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento de longa duração, pelo período de três anos, como 
técnica superior assessora, 3.º escalão, neste Instituto, nos 
termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 
de Junho de 2022.

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

A partir de 1 de Maio de 2022:

Leong Chou In, Chang Iu Wa e Lam Si Ian, para técnicas 
especialistas, 3.º escalão, índice 545;

Tang Ngou In e Si Tou Iok Wa, para adjuntas-técnicas espe-
cialistas, 3.º escalão, índice 430.

A partir de 6 de Maio de 2022:

Chio Hoi Ian, para técnica de 1.ª classe, 2.º escalão, índice 
420.

A partir de 13 de Maio de 2022:

Nip Si Man, para adjunta-técnica de 2.ª classe, 2.º escalão, 
índice 275.

A partir de 15 de Maio de 2022:

Ho Ka Ian, para técnica superior assessora, 3.º escalão, índice 
650;



9738    20   2022  5  18 

430

355

聲 明

–––––––

 

體 育 局

批 示 摘 錄

4/2017 2/2021 14/2009

2/2021 12/2015

220

聲 明

Edmundo Marques Jacinto

–––––––

 

Sou Lok Cheng, para adjunta-técnica especialista, 3.º escalão, 
índice 430;

Chang Leong Man, para assistente técnico administrativo 
especialista principal, 2.º escalão, índice 355.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Leong Wai Man, 
adjunta-técnica especialista, 1.º escalão, deste Instituto, cessa, 
automaticamente, o contrato administrativo de provimento 
sem termo, nos termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a 
partir de 19 de Maio de 2022, data em que passa a exercer fun-
ções no Fundo de Desenvolvimento da Cultura.

 — Para os devidos efeitos se declara que Kok I Iao, técnica 
de 1.ª classe, 1.º escalão, deste Instituto, cessa, automaticamente, 
o contrato administrativo de provimento de longa duração, nos 
termos do artigo 45.º do ETAPM, em vigor, a partir de 31 de 
Maio de 2022, data em que passa a exercer funções na Direc-
ção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água.

–––––––

Instituto Cultural, aos 12 de Maio de 2022. — A Presidente 
do Instituto, Leong Wai Man.

INSTITUTO DO DESPORTO

Extracto de despacho

Por despacho do presidente do Instituto, de 4 de Maio de 
2022:

Un Kin Man — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do seu 
contrato administrativo de provimento sem termo, progride 
para auxiliar, 9.º escalão, índice 220, neste Instituto, nos 
termos dos artigos 13.º da Lei n.º 14/2009, alterada pelas 
Leis n.os 4/2017 e 2/2021, e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021, a partir de 5 de Maio de 2022.

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Leong Ieng Wa, auxiliar, 7.º 
escalão, em regime de contrato administrativo de provimento 
sem termo, deste Instituto, cessou as suas funções, por atingir 
o limite de idade, desde 27 de Abril de 2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Edmundo Marques 
Jacinto, intérprete-tradutor assessor, 4.º escalão, do quadro do 
pessoal deste Instituto, se desligou do serviço para efeitos de 
aposentação voluntária, a partir de 5 de Maio de 2022.

–––––––

Instituto do Desporto, aos 12 de Maio de 2022. — A Presi-
dente do Instituto, substituta, Lam Lin Kio.
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衛 生 局

批 示 摘 錄
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頴

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

SERVIÇOS DE SAÚDE

Extractos de despachos

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 14 
de Dezembro de 2021:

Kuan Chan Hong, Kuan Wai Kin, Kuok In Ngo, Wong Nga 
Lai e Ip Sin Cheng, inspectores sanitários especialistas, 2.º 
escalão, destes Serviços — renovados os contratos adminis-
trativos de provimento, pelo período de três anos, nos ter-
mos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, a partir de 30 de Dezembro de 2021.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Chan Lai Man, Wong Sin I, Leong Choi Peng, Ng Choi 
Leng, Sou Iok San, Chan Ka Wai, Pan Libing, Wan Cheng 
Man, U Sao Teng, Ku Sok Cheng, Lam Ian Ian, Cheong Son 
Leng, Chong Hang Sao, Sou Ka Chon, Chong Wai Sin, Leong 
Cheng Lam, Lei Weng I, Ho Suk Peng, Lok Ka Kei, Un Chi 
Hou e Wu Chan Wai, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, 
a partir de 19 de Janeiro de 2022;

Lao Chi Fong, Ng Ion Lam e Lei Tak Sio, como adjuntos-
-técnicos de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir de 12 de Janeiro de 
2022;

Choi Weng I, como técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, a partir 
de 19 de Janeiro de 2022.

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

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Chan Wai Un, como médico geral, 2.º escalão, a partir de 2 
de Janeiro de 2022;

Cheong Ka Hei, como técnico principal, 1.º escalão, a partir 
de 3 de Janeiro de 2022;

Wong Chi Wai, como inspector sanitário de 1.ª classe, 2.º 
escalão, a partir de 4 de Janeiro de 2022;

Lam Hoi Ieng, Chao In I, Ung Kit Peng, Kou Sin Ang e Sin 
Man Kit, como assistentes técnicos administrativos principais, 
1.º escalão, a partir de 16 de Janeiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, substituto, de 30 
de Dezembro de 2021:

Chan Choi Man, Ho Chu Mang, Lam Wai Teng, Lio Kit Ian, 
Wu Yating e Wong Chon Lap, internos do internato com-
plementar, destes Serviços — renovados os contratos ad-
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2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

2/2021 12/2015

ministrativos de provimento, pelo período de três anos, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alterada pela 
Lei n.º 2/2021, a partir de 16 de Janeiro de 2022.

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

Cheang Lai Ieng, Chio Weng Kei, Wong Chi Hang e Wong Hoi 
On, enfermeiros de grau I, 1.º escalão, destes Serviços — 
renovados os contratos administrativos de provimento, pelo 
período de seis meses, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da 
Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 16 
de Fevereiro de 2022.

Por despachos do director dos Serviços, de 25 de Janeiro 
de 2022:

Lai Lai I — rescindido, a seu pedido, o contrato administrativo 
de provimento sem termo como auxiliar de enfermagem de 
1.ª classe, 3.º escalão, nestes Serviços, a partir de 1 de Abril 
de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de três 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 4, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Lao Man I, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 2 de Fevereiro de 2022;

Ip Weng Si, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 13 de Fevereiro de 2022;

Chao Choi San, Lei I Man, Liang Hongan, Leong Heng 
Lap e Leong Soi Ka, como enfermeiros de grau I, 3.º escalão, 
a partir de 15 de Fevereiro de 2022;

Sun Lai Man, como enfermeiro de grau I, 4.º escalão, a partir 
de 13 de Fevereiro de 2022;

Chan Ka Leng, como enfermeiro de grau I, 4.º escalão, a 
partir de 1 de Março de 2022;

Ng Si Man, como enfermeiro de grau I, 3.º escalão, a partir 
de 20 de Fevereiro de 2022;

Lam Chong Iun, como operário qualificado, 4.º escalão, a 
partir de 2 de Fevereiro de 2022;

Leong Chi Hou, como interno do internato complementar, a 
partir de 13 de Fevereiro de 2022.

Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os con-
tratos administrativos de provimento, pelo período de dois 
anos, nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alte-
rada pela Lei n.º 2/2021:

Ieong Oi Fong e Wong Nam Chon, como farmacêuticos de 2.ª 
classe, 1.º escalão, a partir de 22 de Fevereiro de 2022;

Fong Wai Ip, como enfermeiro de grau I, 1.º escalão, a partir 
de 5 de Fevereiro de 2022;

Wong Hoi Teng e Lo Cheng Wa, como enfermeiros de grau I, 
2.º escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022.
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Os trabalhadores abaixo mencionados — renovados os contra-
tos administrativos de provimento, pelo período de um ano, 
nos termos do artigo 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, alterada 
pela Lei n.º 2/2021:

Lei Chong Iok, como auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 1.º 
escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Wong Ka Chon, Chao Chi Man e Ngok Cheong Leng, como 
técnicos de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe, 1.º escalão, a 
partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Ng Ka Ian, Chan Chi Ian, Chong Ka Man, Pun Chi Man, 
Lei Weng Man, Leong Wai I, Lam Sai Cheong e Lam Ka 
Ieng, como enfermeiros de grau I, 1.º escalão, a partir de 5 de 
Fevereiro de 2022;

Kam Ka U, Ng Pui Man, Cheang Hio Cheng, Lei Wai 
Sim, Fong Ka Ieng, Lo I Teng, Ng Nga Lon, Kuan Wai Peng, 
Kuok Chi Kio e Kwan Chi Lam, como enfermeiros de grau I, 
2.º escalão, a partir de 5 de Fevereiro de 2022;

Cheong Wai Lin, como farmacêutico de 2.ª classe, 1.º esca-
lão, a partir de 22 de Fevereiro de 2022.

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

Lai Sau Ieng — cessou as funções de auxiliar de enfermagem 
de 2.ª classe, 3.º escalão, em regime de contrato administra-
tivo de provimento, nestes Serviços, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 5, da Lei n.º 12/2015, vigente, a partir de 19 de Abril de 
2022.

Por despacho do director dos Serviços, de 21 de Março de 
2022: 

Chio Song Cheong — rescindido, a seu pedido, o contrato 
administrativo de provimento como adjunto-técnico de 2.ª 
classe, 1.º escalão, nestes Serviços, a partir de 31 de Março 
de 2022.

Por despachos da Ex.ma Senhora Secretária para os As-
suntos Sociais e Cultura, de 27 de Abril de 2022:

Wong Nga Lai, Kuan Wai Kin, Kuok In Ngo, Kuan Chan 
Hong, Ip Sin Cheng, Lai Mei Teng, Ao Ieong Un Leng e 
Lam Man Seng, inspectores sanitários especialistas, 2.º 
escalão, contratados por contratos administrativos de provi-
mento, destes Serviços — alterada, por averbamento, a cláu-
sula 3.ª dos contratos com referência à categoria de inspec-
tor sanitário especialista principal, 1.º escalão, nos termos 
dos artigos 14.º, n.º 2, da Lei n.º 14/2009, alterada pela Lei 
n.º 2/2021, 9.º, n.os 1, alínea 2), e 2, da Lei n.º 8/2010, 39.º, n.º 1, 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
e 4.º da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir 
da data da publicação do presente extracto de despacho no 
Boletim O�cial da RAEM.

Por despacho do subdirector dos Serviços da Área de Cui-
dados de Saúde Comunitários, de 29 de Abril de 2022:

Cancelada, a seu pedido, a autorização para o exercício do 
alvará de Centro Policlínico Meng Tak da União Geral das 
Associações dos Moradores de Macau, alvará n.º AL-0125.

(Custo desta publicação $ 329,00)
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藥 物 監 督 管 理 局

批 示 摘 錄

401 38-E

Declarações

Para os devidos efeitos se declara que Ip Kam Kei, técnico 
de 2.ª classe, 1.º escalão, em regime de contrato administrativo 
de provimento, cessou as suas funções nestes Serviços, nos ter-
mos do artigo 45.º do ETAPM, vigente, a partir de 6 de Abril 
de 2022, data em que iniciou funções na Direcção dos Serviços 
Correccionais.

— Para os devidos efeitos se declara que Lo Kit I, adjunto-
-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, vigente, a partir de 13 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau.

— Para os devidos efeitos se declara que Lao Weng I, adjun-
to-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, de nomeação provisória, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções nos Serviços de Alfândega.

— Para os devidos efeitos se declara que Lei Ka Wun, assis-
tente técnico administrativo principal, 1.º escalão, em regime 
de contrato administrativo de provimento de longa duração, 
cessou as suas funções nestes Serviços, nos termos do artigo 
45.º do ETAPM, vigente, a partir de 27 de Abril de 2022, data 
em que iniciou funções na Direcção dos Serviços das Forças de 
Segurança de Macau.

— Para os devidos efeitos se declara que Che Chi Wai, ope-
rário quali�cado, 6.º escalão, em regime de contrato adminis-
trativo de provimento sem termo, nestes Serviços, rescindido 
o contrato, por atingir o limite de idade, nos termos do artigo 
44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, conjugado com o ar-
tigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir de 9 de Abril de 
2022.

— Para os devidos efeitos se declara que Chan Lin Chon, 
auxiliar de enfermagem de 2.ª classe, 7.º escalão, em regime de 
contrato administrativo de provimento sem termo, nestes Ser-
viços, rescindido o contrato, por atingir o limite de idade, nos 
termos do artigo 44.º, n.º 1, alínea c), do ETAPM, vigente, con-
jugado com o artigo 15.º, alínea 1), da Lei n.º 12/2015, a partir 
de 23 de Abril de 2022.

–––––––

Serviços de Saúde, aos 13 de Maio de 2022. — O Director 
dos Serviços, Lo Iek Long.

INSTITUTO PARA A SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO 

FARMACÊUTICA 

Extractos de despachos

Por despacho do presidente do Instituto, de 10 de Maio de 
2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 401 de Farmácia «Fortu-
na (Loja Da Sam Ba)», com o local de funcionamento na Rua 
de S. Paulo n.º 38-E, Edifício Fai Sang «B» r/c, Cave e Kok-



N.º 20 — 18-5-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9743

B 氹

3 9 E

 $408.00

256 391-H

E 72-N F

 $386.00

257

F 187 13

A

 $408.00

–––––––

 

社 會 保 障 基 金

議 決 摘 錄

4/2017 14/2009

a

頴

–––––––

 

-Chai, Macau, à Va Lam Medicina Limitada, com sede na 
Estrada Nordeste da Taipa Island Park, Bloco 3-9.º andar «E», 
Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

Por despachos do presidente do Instituto, de 11 de Maio 
de 2022:

Autorizada a emissão do alvará n.º 256 de Farmácia Chinesa 
«Son Ieng», com o local de funcionamento na Avenida da 
Amizade n.º 391-H, Edifício I San, Edifício I Hoi r/c «E», 
Macau, à Son Ieng Farmácia Limitada, com sede na Rua de 
Cantão n.º 72-N, Edifício I San, Edifício I Hoi r/c «F», Macau.

(Custo desta publicação $ 386,00)

Autorizada a emissão do alvará n.º 257 de Farmácia Chinesa 
«New Town», com o local de funcionamento na Rua de Fran-
cisco Xavier Pereira, Habitação Social de Mong Há, Edifício 
Mong Tak r/c «F», Macau, à New Town Medicamento Limi-
tada, com sede na Avenida de Venceslau de Morais n.º 187, 
Edifício Centro Industrial de Macau, 13.º andar «A», Macau.

(Custo desta publicação $ 408,00)

–––––––

Instituto para a Supervisão e Administração Farmacêutica, 
aos 11 de Maio de 2022. — O Presidente do Instituto, Choi Peng 

Cheong.

FUNDO DE SEGURANÇA SOCIAL

Extracto de deliberação

Por deliberação do Conselho de Administração do Fundo 
de Segurança Social, de 5 de Maio de 2022:

Fung Weng Man, candidata classi�cada em 27.º lugar no con-
curso de avaliação de competências pro�ssionais ou funcio-
nais, externo, do regime de gestão uniformizada, a que se 
refere a lista classificativa final inserta no Boletim Oficial 

da RAEM n.º 21/2020, II Série, de 20 de Maio — nomeada, 
provisoriamente, adjunta-técnica de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de adjunto-técnico do quadro do pessoal deste 
FSS, nos termos do artigo 12.º, n.º 1, da Lei n.º 14/2009, alte-
rada pela Lei n.º 4/2017, conjugado com os artigos 20.º, n.º 1, 
alínea a), e 22.º, n.º 1, do ETAPM, em vigor.

–––––––

Fundo de Segurança Social, aos 6 de Maio de 2022. — O 
Presidente do Conselho de Administração, Iong Kong Io.
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FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA

Extractos de despachos

Por despachos do signatário, de 26 de Abril de 2022:

Wu Chon Hong — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de dois anos, como técnico superior 
de 2.ª classe, 1.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 1 de 
Junho de 2022.

Ieong Sio Lan — renovado o contrato administrativo de provi-
mento, pelo período de dois anos, como técnica superior de 
1.ª classe, 1.º escalão, neste Fundo, nos termos dos artigos 
4.º, n.os 2 e 3, e 6.º, n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de 
Junho de 2022.

–––––––

Fundo de Desenvolvimento da Cultura, aos 4 de Maio de 2022. 
— O Membro do Conselho de Administração, Chan Ka Io.

UNIVERSIDADE POLITÉCNICA DE MACAU

Extracto de despacho

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 22 de Abril de 2022:

Fung Ping Kuen, técnico superior assessor principal, 3.º escalão, 
do quadro do pessoal do Fundo de Segurança Social — reno-
vada a requisição, pelo período de um ano, para o desempe-
nho de funções na mesma categoria, nesta Universidade, ao 
abrigo do artigo 34.º, n.os 2 e 3, do ETAPM, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 87/89/M, de 21 de Dezembro, e artigo 47.º, 
n.os 2 e 3, do Regulamento Administrativo n.º 28/2019 (Es-
tatutos da Universidade Politécnica de Macau), republicado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 8/2022, a partir de 1 
de Maio de 2022.

–––––––

Universidade Politécnica de Macau, aos 4 de Maio de 2022. 
— A Secretária-Geral, Lei Vai Fong.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Extractos de despachos

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

Fan Mei Lan — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
seu contrato administrativo de provimento progredindo 
para auxiliar, 4.º escalão, índice 140, nestes Serviços, nos ter-
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環 境 保 護 局
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mos dos artigos 13.º, n.os 2, alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, 
vigente, e 4.º, n.os 2 e 3, da Lei n.º 12/2015, a partir de 21 de 
Abril de 2022.

Ao Ieong In Tai — renovado o contrato administrativo de pro-
vimento, pelo período de um ano, como auxiliar, 1.º escalão, 
índice 110, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.º 1, da Lei n.º 12/2015, a partir de 3 de Maio de 2022.

Por despacho do signatário, de 6 de Maio de 2022:

Weng Zhanghuang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª 
do seu contrato administrativo de provimento com referência 
à categoria de técnico superior de 1.ª classe, 1.º escalão, índice 
485, nestes Serviços, nos termos dos artigos 14.º, n.os 1, alínea 
2), e 2, da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º da Lei n.º 12/2015, a 
partir da data da publicação do presente extracto de despa-
cho no Boletim O�cial da RAEM.

–––––––

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 10 de Maio de 
2022. — O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Extractos de despachos

Por despachos do Ex.mo Senhor Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 29 de Março de 2022:

Hong Lai Ieng — provida em regime de contrato administrati-
vo de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 3 
de Maio de 2022.

Tam Ka Man — provida em regime de contrato administrativo 
de provimento, pelo período experimental de seis meses, 
como adjunto-técnico de 2.ª classe, 1.º escalão, índice 260, 
nestes Serviços, nos termos do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 5.º 
da Lei n.º 12/2015, alterada pela Lei n.º 2/2021, a partir de 
10 de Maio de 2022.

Por despachos do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 28 de Abril de 2022:

Os trabalhadores abaixo mencionados, destes Serviços — alte-
rada, por averbamento, a cláusula 3.ª dos seus contratos ad-
ministrativos de provimento, nos termos do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, alteradas pela Lei n.º 4/2017 
e pela Lei n.º 2/2021, conjugado com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Lei n.º 12/2015, a partir das datas a cada um indicadas:

Cheong Weng Cheng, Fong Chin Cheng, Wong I Pei e Wong 
Sut Fan, com referência à categoria de técnico superior de 2.ª 
classe, 2.º escalão, índice 455, a partir de 1 de Maio de 2022;

Chong Hou, Iu Hong In e Lin Kuok Keong, com referência 
à categoria de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 
455, a partir de 4 de Maio de 2022.
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Por despacho do director da Direcção dos Serviços de 
Protecção Ambiental, de 10 de Maio de 2022:

Ieong Kin Si, técnico superior assessor, 3.º escalão — nomeado, 
definitivamente, técnico superior assessor principal, 1.º es-
calão, do quadro do pessoal destes Serviços, nos termos da 
alínea 1) do n.º 1, n.º 2 e n.º 4 do artigo 14.º da Lei n.º 14/2009, 
alteradas pela Lei n.º 4/2017 e pela Lei n.º 2/2021, do n.º 1 do 
artigo 5.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, repu-
blicado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021 e da 
alínea a) do n.º 8 do artigo 22.º do ETAPM, vigente, a partir 
da data da publicação deste despacho no Boletim O�cial da 
RAEM.

–––––––

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

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

Declaração

Extracto

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

二零二二年財政年度第一次預算修改

1.ª alteração orçamental do ano económico de 2022

分類Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

70400100 房屋局

INSTITUTO DE HABITAÇÃO

6-01-0 31-02-01-02-00

Remunerações para formação

$ 51,000.00

6-01-0 31-02-01-07-00

Compensação em cessação definitiva de 

funções

$ 250,000.00

6-01-0 31-02-02-02-00

Subsídio de família

$ 331,000.00

6-01-0 31-02-02-03-02

Ajudas de custo diárias

$ 30,000.00

6-01-0 32-02-01-01-00

Instalações e equipamentos

$ 395,600.00
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分類Classi�cação
名稱

Designação

追加/登錄

Reforços/

/Inscrições

註銷

Anulações組織

 Orgân.

功能

Func.

經濟

Económica

6-01-0 32-02-05-00-00

Condomínio e segurança

$ 100,000.00

6-01-0 32-02-08-02-00

Bens móveis

$ 41,000.00

3-03-0 32-02-12-00-00

Ensino e formação

$ 16,000.00

6-01-0 32-02-19-00-00

Estudos e consultadoria

$ 606,000.00

6-01-0 32-02-99-00-00

Outras  Aquisição de serviços

$ 958,600.00

6-01-0 41-02-01-00-00

Transportes e meios de transportes

$ 42,400.00

6-01-0 41-02-12-00-00

Livros

$ 4,000.00

6-01-0 41-02-99-00-00

Outros  Bens móveis

$ 38,400.00

Total 

$ 1,432,000.00 $ 1,432,000.00

Referente à autorização:

28/04/2022

Despacho do Secretário para os Transportes e Obras Públicas, de 28/04/2022

–––––––

Instituto de Habitação, aos 12 de Maio de 2022. — A Presi-

dente do Instituto, substituta, Kuoc Vai Han.

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA 

E CADASTRO

Extractos de despachos

Por despacho do signatário, de 25 de Março de 2022:

Ieong U Wai — alterado o contrato administrativo de provi-
mento de longa duração para contrato administrativo de 
provimento sem termo, como técnico superior de 1.ª classe, 
1.º escalão, nestes Serviços, nos termos dos artigos 4.º e 6.º, 
n.os 2, alínea 2), e 3, da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato 
de Trabalho nos Serviços Públicos», a partir de 15 de Março 
de 2022.

Por despacho do signatário, de 19 de Abril de 2022:

Lei Veng Hang — alterada, por averbamento, a cláusula 3.ª do 
contrato administrativo de provimento sem termo com refe-
rência à categoria de técnico superior assessor, 3.º escalão, 

 

地 圖 繪 製 暨 地 籍 局

批 示 摘 錄

12/2015

14/2009

12/2015
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650

–––––––

 

地 球 物 理 暨 氣 象 局

批 示 摘 錄

14/20 09

12/2015

160

14/2009

a

21/2021 14/2016

470

聲 明

15/2009

–––––––

 

índice 650, nestes Serviços, ao abrigo do artigo 13.º, n.os 1, 
alínea 2), e 4, da Lei n.º 14/2009, conjugado com o artigo 4.º 
da Lei n.º 12/2015, a partir de 17 de Abril de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços de Cartogra�a e Cadastro, aos 5 de 
Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Vicente Luís Gracias. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Extractos de despachos

Por despachos do director da Direcção dos Serviços Me-
teorológicos e Geofísicos, de 4 de Maio de 2022:

Ieong Chi Fong, motorista de ligeiros, 1.º escalão — alterada, 
por averbamento, a cláusula 3.ª do seu contrato adminis-
trativo de provimento de longa duração progredindo para 
motorista de ligeiros, 2.º escalão, índice 160, nos termos dos 
artigos 13.º, n.º 2, alínea 1), da Lei n.º 14/2009, em vigor, e 4.º, 
n.º 2, da Lei n.º 12/2015, a partir de 22 de Abril de 2022.

Petter Siu Chung, meteorologista operacional especialista, 3.º 
escalão, do quadro do pessoal da carreira de meteorologista 
operacional, destes Serviços — nomeado, de�nitivamente, 
meteorologista operacional especialista principal, 1.º escalão, 
índice 470, do quadro do pessoal da carreira de meteoro-
logista operacional destes Serviços, nos termos dos artigos 
14.º, n.os 1, alínea 1), e 2, da Lei n.º 14/2009, e 22.º, n.º 8, alínea 
a), do ETAPM, em vigor, e 5.º do Regulamento Administra-
tivo n.º 14/2016, republicado pelo Regulamento Administra-
tivo n.º 21/2021, a partir da data da publicação do presente 
extracto de despacho.

Declaração

 Para os devidos efeitos se declara que Ian Vai Kei, cessa, 
a seu pedido, no termo do seu prazo, a comissão de serviço, 
como chefe do Centro de Processamento e Telecomunicações, 
e regressa ao lugar de origem que detinha como adjunto-técni-
co especialista principal, 3.º escalão, do quadro destes Serviços, 
nos termos dos artigos 17.º, n.º 1, alínea 1), da Lei n.º 15/2009 e 
23.º, n.º 6, do ETAPM, vigente, a partir de 15 de Maio de 2022.

–––––––

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 11 
de Maio de 2022. — O Director dos Serviços, Leong Weng 
Kun.
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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Insolvência n.º CV2-22-0001-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: Tai Pui San ( ), feminino, maior, de nacio-
nalidade chinesa, residente em Macau, na Av. da Horta e Costa 
n.º 42, Edf. Fu Yu Kok, 5.º andar D.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sentença 
de 10 de Maio de 2022 declarada em estado de insolvência a 
requerente Tai Pui San ( ), feminino, maior, de nacio-
nalidade chinesa, tendo sido �xado em 60 (sessenta) dias, con-
tados da publicação do anúncio a que se refere o artigo 1089.º 
do C.P.C.M., no Boletim O�cial da RAEM, o prazo para os 
credores reclamarem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, aos 11 de Maio de 2022.

O Juiz, Chong Chi Wai.

A Escrivã Judicial Especialista, Loi Wai Leng.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Lei Fong Keng e Leung Ka Hei, viúva e 
�lho de Humberto de Jesus Leung, que foi codi�cador de co-
mércio externo especialista principal, aposentado da Direcção 
dos Serviços de Estatística e Censos, tendo requerido a pensão 
de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se 
julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer 
a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
RAEM, a �m de deduzirem os seus direitos, pois que, não ha-
vendo impugnação será resolvida a pretensão dos requerentes, 
�ndo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 12 de Maio de 2022.

A Presidente do Conselho de Administração, substituta, 
Diana Maria Vital Costa.

(Custo desta publicação $ 1 020,00)

初 級 法 院

公 告

CV2-22-0001-CFI  

Tai Pui San

42 5 D

Tai Pui San

1089

 

 

 $1,099.00

退 休 基 金 會

三十日告示

琼

 

 $1,020.00

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

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/188791

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

[730]  Requerente : Union des Associations Euro-

péennes de Football (UEFA) / UNION OF EUROPE-

AN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

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

ça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos e calçado; chapela-

ria; camisas; tecidos de malha (vestuário); pullovers; 

pullovers sem mangas; T-shirts; coletes; singletes; 

camisetas sem mangas, sobrecasacas; saias; roupa de 

baixo; maiôs; roupões de banho; shorts; calças; blusas; 

gorros [vestuário]; chapéus de pala; chapéus; faixas 

para vestir; lenços; xailes; fatos de treino; camisolas; 

jaquetas, jaquetas de desporto, jaquetas de estádio (ca-

sulas); blazers; roupas impermeáveis; casacos; unifor-

mes; gravatas; bandanas; pulseiras [vestuário]; luvas; 

aventais; babetes (não em papel); pijamas; roupas de 

brincar para bebés e crianças; meias e peúgas; suspen-

sórios de meia; cintos; suspensórios para meias e sus-

pensórios; sandálias, tanga; calçado desportivo, nomea-

damente calçado de desporto, calçado de caminhada, 

calçado de basquetebol, calçado de cross-training, 

calçado de ciclismo, calçado desportivo de interior, 

calçado de corrida e de atletismo, chinelo, calçado de 

futebol (interior e exterior), chuteira de futebol, calça-

do de lona, ténis, calçado desportivo urbano, calçado 

para vela, calçado aeróbico; vestuário desportivo, 

nomeadamente tops de lã, fatos de jogging, roupa des-

portiva em malha, calças desportivas casuais, camisas 

polo, camisolas, calças de treino, camisas de futebol, 

camisas de estilo rugby, meias, fatos de banho, collants 

e polainas, fatos de treino, roupa interior funcional, 

camisolas interiores, tops, collants, fatos de neve, casa-

cos de neve, calças de neve.

[540]  Marca : 

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

preto, verde, branco.

[210]  N.º : N/188793

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

[730]  Requerente : Union des Associations Euro-

péennes de Football (UEFA) / UNION OF EUROPE-

AN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

  Endereço : Route de Genève 46, 1260 Nyon, Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de agência de informação [no-

tícias]; serviços de transmissão de mensagens; aluguer 

de telefones, faxes e aparelhos de telecomunicações; 

transmissão de páginas comerciais da Internet em 

linha ou através de dispositivos de comunicação elec-

trónica sem �os; serviços de transmissão e difusão de 

programas de rádio e televisão através da Internet ou 

de qualquer rede de comunicações electrónicas sem 

�os; transmissão de mensagem electrónica; difusão si-

multânea de gravações de �lmes e gravações de som e 

vídeo; fornecimento de acesso a servidores telemáticos 

e a fóruns de conversação em tempo real; transmissão 

de mensagens e imagens assistida por computador; 

telecomunicação através de redes de �bra óptica; for-

necimento de acesso a uma rede informática mundial 

ou de tecnologias de comunicação interactiva para 
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acesso a serviços privados e comerciais de compra e 

encomenda; telecomunicação de informação (incluin-

do sites da Web), computadores e outros dados; trans-

missão de informações (incluindo sites telemáticos) 

por telecomunicações, de programas de computador 

e outros dados; serviços de correio electrónico; for-

necimento de acesso à Internet ou a qualquer rede 

de comunicação electrónica sem fios (serviços de 

telecomunicações); fornecimento de ligações para te-

lecomunicações com uma rede informática mundial 

(Internet) ou com bases de dados; fornecimento de 

acesso a sítios da Web que oferecem música digital na 

Internet através de uma rede informática mundial ou 

de dispositivos de comunicação electrónica sem fios; 

aluguer de tempo de acesso a sítios Web de MP3 na 

Internet através de uma rede informática mundial ou 

de dispositivos de comunicação electrónica sem fios; 

aluguer de tempo de acesso a um centro de servidor de 

base de dados (serviços de telecomunicações); aluguer 

de tempo de acesso a uma base de dados informática 

(serviços de telecomunicações); transmissão de música 

digital por telecomunicações; transmissão em linha de 

publicações electrónicas; transmissão de música digital 

na Internet ou através de qualquer rede de comunica-

ção electrónica sem �os; transmissão de música digital 

através de sites MP3 na Internet; transmissão e/ou 

difusão simultânea de gravações de �lmes e gravações 

de som e vídeo; transmissão e/ou difusão simultânea 

de produtos educativos e de entretenimento interati-

vos, discos compactos interactivos, CD-ROMs, pro-

gramas de computador e jogos de computador; forne-

cimento de tempo de acesso a quadros negros (quadros 

de informação e avisos), fóruns de discussão (salas de 

chat) e blogues em tempo real através de uma rede in-

formática mundial (serviços de comunicação); serviços 

de telecomunicações dedicados à venda a retalho atra-

vés de comunicações interactivas com clientes; teleco-

municação de multimédia; serviços de transmissão de 

videotexto e teletexto; transmissão de informações por 

satélite de comunicação, micro-ondas ou por meios 

electrónicos digitais ou analógicos; transmissão digital 

de informações por cabo, �o ou �bra; transmissão de 

informações através de telemóveis, telefones, transmis-

são de fax e telex; serviços de telecomunicações para 

recepção e troca de informações, mensagens, imagens 

e dados; fornecimento de acesso a grupos de discussão 

na Internet; fornecimento de acesso a plataformas de 

Internet (também Internet móvel) ou como páginas 

Web personalizadas com informações definidas ou 

especi�cadas pelo utilizador, per�s pessoais; forneci-

mento de acesso a motores de busca para obter dados 

e informações em redes globais.

[540]  Marca : 

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

preto, verde, branco.

[210]  N.º : N/190342

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de reparação e assistência a 

computadores, periféricos de computador, telefones 

movéis, dispositivos electrónicos digitais, dispositi-

vos electrónicos vestíveis, produtos de áudio e vídeo, 

leitores de áudio, vídeo e media, descodi�cadores de 

televisão e gravadores de vídeo, relógios inteligentes, 

computadores portáteis e electrónicos, e outros pro-

dutos electrónicos de consumo e para entretenimento; 

serviços de suporte e de reparação de hardware.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323

[210]  N.º : N/190345

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

[730]  Requerente : Apple Inc.

  Endereço : One Apple Park Way, Cupertino, Ca-

lifornia 95014, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria de hardware 

e software de computador; manutenção, reparação 

e actualização de software informático e aplicações; 

serviços de suporte técnico, diagnóstico e resolução de 
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problemas de hardware e software de computador, e 

serviços de apoio informático ao cliente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/05/18  Jamaica

N.º 83323

[210]  N.º : N/190972

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

[730]  Requerente : ASP GLOBAL MANUFACTU-

RING GMBH

  Endereço : Im Majorenacker 10, Schaffhausen 

8207 Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191850

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

[730]  Requerente : YETI Coolers, LLC

  Endereço : 7601 Southwest Pkwy, Austin, Texas 

78735, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Recipientes para bebidas; serviços 

de copos; copos para beber, nomeadamente, copos 

do estilo tumblers; taças; canecas; canecas de café; 

chávenas de café; copos para café, chávenas e canecas 

para chá; copos de cocktails; jarros pequenos; canecas 

para cerveja; jarras de cerveja; cantis para desportos; 

jarros para bebidas; copos de vinho; garrafas térmicas; 

tampas para copos; chávenas com parede dupla; copos 

para bebidas; recipientes para bebidas; copos sem pé; 

canecas de viagem; canecas térmicas; copos de cerveja; 

palhinhas para bebidas; copos para bebés e crianças; 

garrafas, vendidas vazias; garrafas para desporto ven-

didas vazias; garrafas de água reutilizáveis vendidas 

vazias; garrafas de água reutilizáveis de aço inoxidável 

vendidas vazias; copos para beber vendidos com tam-

pas; tampas com bicos de beber para garrafas de água 

reutilizáveis; copos de parede dupla com tampas e pa-

lhinhas; copos de parede dupla com tampas; garrafas 

de água vendidas vazias; copos de whisky; recipientes 

com isolamento térmico; canudinhos para beber; su-

porte portátil para recipientes de bebidas; copos com 

canudinhos para bebidas; copos para bebés e crianças 

e respectivas peças e acessórios, nomeadamente, co-

pos para bebés e crianças vendidos como uma unidade 

com válvulas e tampas; copos para bebés e crianças e 

respectivas peças e acessórios, nomeadamente, válvu-

las e tampas vendidas como uma unidade; copos para 

crianças e respectivas peças e acessórios, nomeada-

mente, copos para crianças vendidos como uma unida-

de com tampas não isoladas; canudos para beber para 

bebés e crianças; pegas especialmente adaptadas para 

bebidas; recipiente de vácuo para alimentos e bebidas 

quentes ou frias; recipientes isolados para bebidas 

(insulated drinkware); recipientes isolados para be-

bidas (insulated beverageware); recipientes térmicos; 

suportes com capas isoladoras para garrafas; suportes 

com capas isoladoras para latas de bebidas; invólucros 

térmicos para latas para manter os conteúdos quentes 

ou frios; suportes com capas isoladoras para jarras, 

garrafas e latas de bebidas; suportes com capas iso-

ladoras feitos em aço inoxidável para jarras, garrafas 

ou latas para bebidas; suportes com capas isoladoras 

para copos de bebidas; suportes de bebidas em aço 

inoxidável; suportes de latas para bebidas e garrafas 

em aço inoxidável; abre-garrafas, não eléctricos; abre-

-garrafas não eléctricos; abre-garrafas; pacotes de re-

frigeração, para arrefecer alimentos e bebidas; blocos 

refrigerantes usados para manter a comida e bebida 

frias; recipientes para alimentos destinados a animais 

de estimação; recipientes para alimentos destinados a 

animais de estimação; tigelas de comida e bebida para 

animais de estimação; pratos de comida para animais 

de estimação; tigelas de água para animais de estima-

ção; tigelas para animais de estimação; tigelas para 

beber para animais de estimação; baldes de plástico; 

baldes para enxaguar (rinsing pails); baldes (buckets); 

refrigeradores (baldes para gelo); baldes para enxa-

guar (rinsing buckets); baldes (pails); balde organiza-

dor de ferramentas, nomeadamente, um organizador 

especialmente adaptado para a�xação a um balde para 

ferramentas e outros aparelhos; tampas por medida 

para baldes; geleiras (coldboxes) portáteis, não elétri-
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cas; refrigeradores (coolers) portáteis, não elétricos; 

sacos isotérmicos portáteis não eléctricos; mochilas 

isotérmicas portáteis não eléctricas; recipientes tér-

micos para alimentos ou bebidas; recipientes térmicos 

para bebidas; recipientes isotérmicos para alimentos 

ou bebidas para uso doméstico; recipientes com isola-

mento térmico para alimentos ou bebidas; lancheiras 

térmicas para almoços; sacos térmicos para almoços; 

baldes para gelo (ice buckets); sacos com isolamento 

térmico para alimentos ou bebidas; sacos isotérmicos 

para alimentos ou bebidas para uso doméstico; arcas 

de gelo portáteis para alimentos e bebidas; recipientes 

com isolamento térmico para uso doméstico; recipien-

tes de gelo; refrigeradores portáteis de bebidas não 

eléctricos; caixas frigorí�cas portáteis, não eléctricas; 

recipientes isolados termicamente para alimentos; re-

cipientes com isolamento térmico para alimentos e be-

bidas; refrigeradores de água portáteis não eléctricos; 

lancheiras (lunchboxes); sacos estilo lancheiras, não de 

papel; cestos de armazenamento para uso doméstico; 

recipientes domésticos para alimentos; lancheiras (lun-

ch pails); recipientes de armazenamento de plástico 

para uso doméstico; recipientes para uso na cozinha; 

recipientes de cozinha; recipientes de plástico portá-

teis para armazenamento de artigos domésticos e de 

cozinha; recipientes domésticos portáteis para todos 

os �ns; recipientes para uso doméstico; recipientes não 

modulares para utilização no transporte e armazena-

mento para uso doméstico; recipientes de armazena-

mento de plástico para uso doméstico; recipientes de 

cozinha não eléctricos e sem serem feitos em metal 

precioso; recipientes domésticos com fechadura, não-

-metálicos, para alimentos; desentupidores de ventosa; 

distribuidores de bebidas portáteis; bicos de escoa-

mento para uso doméstico; tabuleiros para uso domés-

tico; cestos de metal para uso doméstico; cestos para 

uso doméstico; cestos de metal para uso doméstico; 

tabuleiros interiores para refrigeradores portáteis não 

eléctricos; organizadores interiores para refrigerado-

res portáteis não eléctricos; porta-acessórios (trans-

portadores) interiores para refrigeradores portáteis 

não eléctricos; divisórias interiores para refrigeradores 

portáteis não eléctricos; porta-acessórios (transpor-

tadores) interiores para baldes; tabuleiros interiores 

para uso em baldes; organizador de baldes, nomeada-

mente, um organizador especialmente adaptado para 

a fixação a um balde para ferramentas de fixação e 

outros aparelhos; suportes com capas para garrafas, 

nomeadamente, porta-garrafas para uso doméstico; 

suportes para garrafas em neopreno, nomeadamente, 

porta-garrafas para uso doméstico; faixas (slings) es-

pecialmente adaptadas para segurar garrafas; saco es-

pecialmente adaptado para segurar garrafas; suportes 

com capas para garrafas; peças estruturais e acessórios 

para os artigos acima mencionados; acessórios para os 

artigos acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191977

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

[730]  Requerente : Riot Games, Inc.

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

California 90064, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Figuras de acção [brinquedos]; acessó-

rios para figuras de acção (brinquedos); bonecas com 

enchimento de sacos de feijão; brinquedos flexíveis; 

jogos de tabuleiro; bonecos com cabeças de molas; car-

tas de jogar; jogos de xadrez; ornamentos para árvore 

de Natal (excepto iluminação e confeitaria); �guras de 

brinquedo colecionáveis; consolas de jogo de computa-

dor para jogos recreativos; brinquedos de construção; 

máscaras de disfarce; mangas indicadoras de direção 

do vento (windsocks) para decoração (brinquedos); 

gira-discos de vento (wind spinners) para decoração 

(brinquedos); jogos de dados; bonecas; acessórios para 

bonecas; brinquedos de actividades eletrónicos; per-

sonagens de fantasia de brinquedo; fones de ouvido 

para jogos adaptados para utilização em jogos de vídeo 

(equipamento de jogo); teclados para jogos; ratos para 

jogos; jogos de sociedade; pinhatas [piñatas]; cartas de 

jogar; peluches [brinquedos]; jogos de interpretação de 

personagens; jogos de mesa; �guras de ação de brincar; 

veículos de brinquedo; armas de brincar; cartas colecio-

náveis [jogos de cartas]; aparelhos de jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

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

N.º TO/M/2021/04191

[210]  N.º : N/192009

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



9754    20   2022  5  18 

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

dutos nestas matérias ou em plaqué; jóias; artigos de 

joalharia; pedras preciosas; relógios; instrumentos ho-

rológicos; joalharia da moda; pulseiras para relógios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192010

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; peles; baús e malas de viagem; chapéus-de-

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

selaria; sacos, malas de mão, sacos de viagem, mochi-

las escolares, sacolas, mochilas, estojos de toucador 

não equipados, porta-moedas, carteiras, pastas para 

documentos, estojos para chaves, estojos para cosméti-

cos, vazios, porta-cartões, estojos de couro, estojos de 

couro com fechos de correr, bolsas para usar à cintura, 

bolsas de trazer à cintura, pastas (artigos de couro), 

conjuntos de viagem (artigos de couro), não incluídos 

em outras classes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192011

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; espelhos; molduras; mol-

duras, almofadas, almofadas decorativas, travessei-

ros, almofadas para assentos, cabides para vestuário, 

porta-revistas, prateleiras para vestuário [mobiliário], 

cestos (não metálicos), móveis e artigos de decoração 

para o lar de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chi-

fre, osso, marfim, barbas de baleia, concha, âmbar, 

pérola, espuma-do-mar e seus sucedâneos, ou em 

matérias plásticas; braçadeiras para cortinas, não em 

matérias têxteis; tampas de garrafas não metálicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192012

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com exceção de pincéis); materiais para fazer escovas; 

vidro em bruto ou semitrabalhado (exceto vidro utili-

zado na construção); vidraria, porcelana e faiança não 

incluídas noutras classes; tampas para panelas; vasos 

para �ores; coberturas para vasos de �ores, sem ser em 

papel; marmitas; saboneteiras; caixas para sabão; cerâ-

mica em barro; serviços de mesa, exceto facas, garfos e 

colheres; serviços de café; serviços de chá; recipientes 

para beber; cafeteiras; bules; copos; chávenas; latas 

para armazenagem; jarros; decantadores; garrafas 

para bebidas; trens de cozinha; assadeiras; utensílios 

para cozedura no forno; potes; panelas; bases para 

copos, não sendo em papel ou têxteis; baldes (geleiras) 

para garrafas; baldes (geleiras) para vinho; baldes (ge-

leiras) para champanhe; bandejas; cestos para o pão; 

taças para ovos; castiçais; candelabros; distribuidores 

de sabão; pulverizadores de perfume; atomizadores 

de perfume; vasos; abridores de garrafas; saca-rolhas; 

baldes para gelo; saleiros e pimenteiros; moinhos de 
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pimenta manuais; argolas para guardanapos; porta-

-guardanapos; descansos para facas; suportes para 

velas luminárias; bases para panelas; luvas para forno; 

travessas; pratos de mesa; taças; saladeiras; caixas/ 

/recipientes de armazenamento; galheteiros; colheres 

de pau para cozinhar; colheres para regar com molho 

[utensílios de cozinha]; colheres para misturar [utensí-

lios de cozinha]; baldes para champanhe.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192013

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos e produtos têxteis não incluí-

dos noutras classes; coberturas de cama e mesa; roupa 

de cama; lençóis [têxteis]; lençóis ajustados; edredões; 

coberturas de colchões; lençóis de cama; toalhas de 

banho turcas; toalhas; toalhas de banho; �anelas; to-

alhas de praia; toalhas de rosto; cobertores; colchas; 

roupa de mesa; toalhas de mesa; guardanapos de 

pano; individuais de mesa (têxteis); toalhas de centro 

de mesa em matérias têxteis; individuais de mesa em 

matérias têxteis; roupa de casa; capas de almofadas; 

capas decorativas para almofadas; fronhas; coberturas 

para assentos; coberturas em tecido [não ajustadas] 

para móveis; cobertas de cama; cortinas; reposteiros; 

cortinas em rede; tecidos; lenços de bolso em matérias 

têxteis; colchas almofadadas para camas; tecidos para 

toalhas de mesa; têxteis de cozinha; panos para a lou-

ça; cortinas de duche em matérias têxteis ou folhas de 

plástico; braçadeiras para cortinas em matérias têxteis; 

suportes para cortinas em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192014

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

rio exterior para homem, senhora e criança; calça; cal-

ças de ganga; casacos; vestidos; saias; fatos; gravatas; 

roupão de banho; roupa de dormir; aventais para co-

zinhar; roupa interior; roupa interior de senhora; ves-

tuário interior; espartilhos; hosiery ; peúgas; cintos 

(vestuário); suspensórios; lenços de cabeça e pescoço; 

chapéus; xales; luvas (vestuário); perneiras; bandanas; 

fatos de natação; roupas para crianças e bebés; calçado 

de lazer e citadino para homens e senhoras; calçado 

infantil; roupas, calçado e chapelaria para desporto, 

especialmente para corrida, exercício físico, ginás-

tica, ioga, golfe, ténis, squash, badminton, desporto 

aquático, vela, windsurf, canoagem, mergulho, remo, 

esqui alpino, esqui todo o terreno, snowboard, futebol 

americano, basquete, andebol, voleibol, basebol, pati-

nagem em linha, skate em prancha, patinagem sobre 

rodas, hóquei, hóquei no gelo, patinagem no gelo, fute-

bol, ciclismo, desportos equestres; vestuário em malha; 

roupas para atividades ao ar livre nomeadamente para 

caminhada (hiking), caminhadas (trekking), escalada; 

calçado para atividades ao ar livre nomeadamente 

para caminhada (hiking), caminhadas (trekking), e es-

calada.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192015

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Carpetes; tapetes para entrada de por-

tas; esteiras (tapetes); linóleo; outros materiais acol-
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choados para revestimento de pavimentos existentes; 

tapeçarias murais (não têxteis); passadeiras; tapetes; 

tapetes de banho; papéis de parede têxteis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192016

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

[730]  Requerente : Marc O’Polo License AG

  Endereço : Hofgartenstraße 1, 83071 Stephanskir-

chen, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de retalhistas, grossistas, 

serviços retalhistas, grossistas em linha ou serviços 

de encomenda postal por catálogo em relação a ves-

tuário, roupas, acessórios de moda, cintos, calçado, 

chapelaria, cosméticos, produtos de cuidados pesso-

ais, produtos de beleza, perfumaria, óleos essenciais, 

óculos, peças para óculos, armações de óculos, óculos 

de sol, acessórios para óculos e óculos de sol, estojos 

de óculos, couro e imitações de couro e artigos nestas 

matérias, sacos, malas de mão, malas de viagem, ba-

gagem, mochilas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol, 

porta-moedas, carteiras, porta-chaves, estojos para 

cosméticos, estojos de couro, relógios e instrumentos 

horológicos, pulseiras para relógio, joalharia, joalha-

ria da moda, jóias, mobiliário e artigos decorativos, 

móveis, espelhos, molduras, molduras para quadros, 

almofadas, almofadas decorativas, travesseiros, supor-

tes para cortinas, braçadeiras para cortinas, tampas de 

garrafa, têxteis e produtos têxteis, cobertores, lençóis, 

lençóis ajustados, toalhas turcas, toalhas, colchas, col-

chas (edredons), roupa de mesa, toalhas de mesa, in-

dividuais de mesa, toalhas de centro de mesa, tecidos 

para toalhas de mesa, guardanapos de pano, têxteis de 

cozinha, panos de louça, têxteis para o lar, cortinas de 

chuveiro em tecido ou folhas plásticas, suportes para 

cortinas, suportes para cortinas de materiais têxteis, 

cutelaria, talheres para salada, talheres de mesa, gar-

fos, colheres, facas, talheres de prata [facas, garfos e 

colheres], utensílios de cozinha e domésticos, pentes, 

esponjas, escovas (exceto pincéis), vidraria, porcelana, 

grés, utensílios de mesa, carpetes, tapetes para entra-

da, esteiras, tapetes de banho, tapetes, revestimentos 

de pavimentos, papel de parede, papel e cartão, ma-

terial impresso, no campo da moda, beleza, design 

grá�co, artes cénicas, saúde, casa e jardim, design de 

interiores, artes e ofícios, natureza, ecologia, fauna, 

flora, espiritualidade, fotografia, exceto fotografias 

relacionadas com turismo e natureza, material para 

encadernação, fotogra�as relacionadas à moda, bele-

za, design grá�co, artes cénicas, saúde, casa e jardim, 

design de interiores, artes e ofícios, espiritualidade, 

exceto fotogra�as relacionadas com o turismo e natu-

reza, artigos de papelaria, artigos de escritório, exceto 

móveis, adesivos para papelaria ou para uso domésti-

co, materiais para artistas, materiais de desenho, pin-

céis, materiais educacionais e de ensino nas áreas da 

moda, beleza, design grá�co, artes cénicas, saúde, casa 

e jardim, design de interiores, artes e ofícios, nature-

za, ecologia, fauna, flora, espiritualidade, fotografia, 

exceto fotogra�a relacionada com turismo e natureza, 

folhas e sacos de plástico para �ns de embalagem e uso 

em embalagem, clichés [algarismos e letras], blocos de 

impressão, �os e linhas para uso têxtil, rendas e borda-

dos, �tas e cordões, botões, ganchos e ilhós, agulhas, 

�ores arti�ciais, artigos decorativos para o cabelo, ca-

belo sintético.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/06  Alemanha

N.º 30 2021 111 815.4

[210]  N.º : N/192399

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

[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 não medicinais; 

cosméticos; brilhantes para uso cosmético; prepara-

ções para banho e duche; produtos para os cuidados 

da pele e do corpo; produtos para limpar os dentes e 

para o cuidado do cabelo; produtos para o cuidado das 

unhas, vernizes para as unhas, unhas postiças; sabões; 

antitranspirantes, desodorizantes; perfumes, água de 

colónia, águas de toilette, águas de toucador e loções 



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9757

pós-barba [after-shave]; óleos essenciais, óleos de mas-

sagem; pot-pourri, perfumadores de ambiente e incen-

so; produtos para limpar e tratar artigos em couro e 

não em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192441

[220]  Data de pedido : 2022/01/04

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : Unit 5, 50 Brook Green, Hammersmith, 

London W6 7BJ, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018608112

[210]  N.º : N/192497

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

[730]  Requerente : SODIKART

  Endereço : Rue des Imprimeurs, Parc d’activités 

des Hauts de Couëron, BP 60, 44220 Coueron, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Karts; quadros para karts; motores 

para karts; mecanismos de propulsão e transmissão 

para karts; correntes de transmissão, rodas dentadas e 

anéis de transmissão para karts; conversores de biná-

rio para karts; engrenagens para karts; acoplamentos 

para karts; eixos de transmissão para karts; eixos para 

karts; fusos de eixos para karts; cubos de rodas trasei-

ros e dianteiros para karts; fusos para karts; bocais in-

jetores para karts; sistemas de chassis modulares para 

karts; rolamentos e suportes de rolamentos para karts; 

discos de travões e suportes de disco de travões para 

karts; pinças de travões para karts; pastilhas de travões 

para karts; pedais para karts; suportes de volante para 

karts; volante para karts; mecanismos de embraiagem 

para karts; dispositivos de bloqueio de embraiagem 

para karts; correntes para kart; bielas para karts; cai-

xas de velocidades para karts; caixas de mudanças 

para karts; travões para karts; depósitos de combustí-

vel para karts; amortecedores de suspensão para karts; 

molas amortecedoras para karts; assentos de kart; as-

sentos individuais para karts; suportes de assento para 

karts; volantes para karts; cintos de segurança para 

karts; capas adaptadas para karts; rodas para karts; 

jantes de rodas para karts; pneus pneumáticos para 

karts; suportes de pneus para karts; câmaras-de-ar 

para pneus pneumáticos para karts; equipamento para 

remendar pneus; bombas de ar para karts; pára-lamas 

para karts; pára-brisas para karts; pára-choques para 

karts; elementos da carroçaria, nomeadamente pon-

tões, spoilers, estabilizador, painéis, capas de motor, 

para karts; tampões de roda para karts.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : As cores laranja 021C; 

preto: process black, tal como representados na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/07/09  França

N.º 214784126

[210]  N.º : N/192531

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192532

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192533

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192534

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192535

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192536

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192537

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192538

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

[730]  Requerente : CASA TRADICIÓN, S.A. DE 

C.V.

  Endereço : Amado Nervo #2200, Torre Bio No. 6 

Interior 601, Colonia Jardines Del Sol, Zapopan, Jalisco, 

México, C.P. 45050

  Nacionalidade :  Mexicana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[554]  Marca : 

[571]  Descrição da marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192648

[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 : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; dentífricos; perfumes; 

potpourri; óleos para depois de exposição solar (cos-

méticos); óleos aromáticos; espuma de banho; sais de 

banho, para uso não médico; geles de banho; cremes 

para a limpeza do rosto; leite para a limpeza do rosto; 

panos ou lenços impregnados de produto de limpe-

za do rosto; preparações cosméticas para o cabelo e 

o couro; preparações cosméticas para o banho e o 

duche; preparações cosméticas para protecção solar; 

desodorizantes para animais; desodorizantes de uso 

pessoal; óleos essenciais; toalhetes de limpeza para a 

higiene feminina; fragrâncias; máscaras para o cabelo; 

preparações para enxaguar o cabelo; preparações para 

o cuidado das unhas; preparações não medicamen-

tosas para os cuidados da pele, do cabelo e do couro; 

óleos para �ns de limpeza (cosméticos); óleos perfu-

mados; águas de perfume e águas de toilette; saquetas 

perfumadas; água perfumada para engomar roupa; 

óleos aromatizados; pinhas perfumadas; difusores de 

perfume em spray; madeira aromática; champô; cre-

mes de duche; geles de duche; condicionador do corpo; 

cremes do corpo; loção do corpo; sabonete do corpo; 

óleos bronzeadores; geles para efeito da limpeza de 

toilette; condicionador para o cabelo; bálsamos não 

medicamentosos para o cabelo; preparações não me-

dicamentosas para o cuidado dos lábios; preparações 

não medicamentosas e não veterinárias na natureza de 

champô e de condicionador para animais domésticos.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/187,950

[210]  N.º : N/192652

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

[730]  Requerente : Fenice Srl

  Endereço : Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[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 : 

[300]  Prioridade : 2021/09/21  Itál ia

N.º 302021000157790

[210]  N.º : N/192653

[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 : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões e sabonetes; 

perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para 

os cabelos; dentífricos; perfumes; cremes perfuma-

dos; óleos perfumados; pinhas perfumadas; saquetas 

perfumadas; água perfumada para engomar roupa de 

casa; águas de toilette; difusores de perfume em spray; 

loções do corpo perfumadas; potpourris aromáticos; 

saquetas para perfumar roupa; desodorizantes de uso 

pessoal; desodorizantes para animais; óleos essenciais; 

óleos aromáticos; óleos perfumados; óleos para depois 

de exposição solar (cosméticos); óleos bronzeadores; 

óleos para protecção solar (cosméticos); cremes para 

a limpeza do rosto; leite para a limpeza do rosto; más-

caras para a limpeza do rosto; espumas para a limpeza 

do rosto; óleos para �ns de limpeza (cosméticos); geles 

para efeito da limpeza de toilette; panos impregnados 

de produto de limpeza do rosto; toalhetes de limpeza 

para a higiene feminina; preparações de duche; gels 

de duche; cremes de duche; sabonete de duche; espu-

mas de banho; sais de banho perfumados; champôs; 

preparações para enxaguar o cabelo (champôs-condi-

cionadores); champôs e condicionadores para animais 

domésticos [preparações não medicamentosas e não 

veterinárias]; cremes condicionadores; bálsamos para 

o cuidado do cabelo; condicionadores para o cuidado 

da pele; preparações para o cuidado dos lábios; condi-

cionadores para o cuidado das unhas; máscaras para o 

cabelo; aromas para fragrâncias; madeira aromática; 

dentífricos; produtos de sabonete; sabonetes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192820

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/192821

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  C ores de marca : 

[210]  N.º : N/192980

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Adubos (fertilizantes); substâncias 

químicas para a preservação de alimentos; lecitina e 

ácidos gordos; lecitina para fins industriais; lecitina 

para a indústria alimentar; glúten de milho; glúten 

para �ns industriais; glúten para a indústria alimentar; 

aminoácidos para �ns industriais; DL-metionina para 

�ns industriais; L-lisina para �ns industriais; L-treoni-

na para �ns industriais; glicerina para �ns industriais; 

fertilizante; nitrato (fertilizante); fosfato (fertilizante); 

potassa (fertilizante); proteínas de trigo (matéria-pri-

ma); resíduos de tratamento de grãos de cereais para 

fins industriais; produtos químicos industriais; emul-

sionantes; preparações químicas para consolidação 

de solos; estabilizadores químicos para conservação 

de alimentos; surfatantes para �ns industriais; ácidos 

gordos; químicos para o fabrico de pigmentos; fosfoli-

pídios industriais para a indústria de madeira, constru-

ção e metalurgia; oleoquímicos; adesivos de soja para 

contraplacados; catalisadores para usar no fabrico de 

polímeros; polióis; plastificantes; proteínas para fins 

industriais; gorduras e óleos industriais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192981

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Combustíveis (incluindo essência para 

automóveis) e iluminantes; biocombustíveis; combustí-

vel biodiesel; energia eléctrica; energia a vapor; ener-

gia da água.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192982

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos dietéticos e nutricionais; 

lecitina para �ns medicinais; aditivos alimentares para 

animais em forma de vitaminas e minerais; óleo de 

peixe para uso medicinal; suplementos dietéticos de 

proteínas; �bras dietéticas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192983

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Frutos e vegetais em conserva, conge-

lados, secos e cozidos; soja, processada; casca de soja, 

preparada para alimentação; concentrado de proteí-

nas de soja para uso como aditivo alimentar; isolado 

de proteína de soja, preparado, para uso alimentar; 

lecitina para �ns culinários; óleo comestível; óleo de 

linhaça; óleo de soja; óleo de camelina; óleo de colza 

(couve-nabiça) para a alimentação; óleo de semente de 

girassol; óleo de milho; óleo de peixe; refeições prepa-

radas à base de peixe (incluindo refeições de salmão e 

refeições de camarão); refeições preparadas à base de 

aves domésticas (predominando as aves domésticas); 

sementes comestíveis; sementes de girassol comestí-

veis; sementes de colza (couve-nabiça) comestíveis; 

ervilhas (processadas); linhaça para consumo humano; 

proteína vegetal texturizada moldada para uso como 

sucedâneo de carne (meat extender).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192984

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Farinhas e preparações feitas a partir 

de cereais; farinha de coco para consumo humano; 

farinha de linhaça; refeição de camelina; farinha de 

colza; farinha de semente de girassol; farinha de ceva-

da; �ocos brancos (cereais); melaço; farinha de milho; 

glúten de milho; glúten; glúten para a alimentação; 

aditivos de glúten para �ns culinários; farinha de soja; 

milho (processado); trigo (processado); farinha de 

centeio; cereais preparados para a alimentação huma-

na; açúcar não transformado.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192985

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Produtos agrícolas, hortícolas, �ores-

tais e cereais; alimentos para animais; linhaça para 

consumo animal; farinha de linhaça para consumo 

animal; farinha de penas para consumo animal; fa-

rinha de soja para consumo animal; farinha de colza 

para consumo animal; farinha de sementes de girassol 

para consumo animal; farinha de camelina para con-

sumo animal; flocos brancos (cereais) para consumo 

animal; farinha de peixe para consumo animal; fari-

nha para animais; sementes comestíveis para consumo 

animal (não processadas); sementes de cereais (não-

-processadas); sementes de culturas; sementes, plantas 

e �ores naturais; cereais para consumo animal; milho 

(não-processado); sementes de milho; trigo (não-pro-

cessado); sementes de trigo; cevada (não-processada); 

beterraba (não-processada); cana de açúcar; concen-

trado proteína de soja e proteína de soja isolada para 

consumo animal; ervilhas frescas; centeio; sementes 

de centeio; farelo de grãos de soja.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192986

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands
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  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de negócios no domínio de pro-

dutos químicos, combustíveis e energia; gestão de ne-

gócios no domínio de cereais e na indústria alimentar; 

gestão de negócios no domínio de óleos para consumo 

humano, farinhas e preparações à base de cereais para 

consumos humano e animal; gestão de negócios no 

domínio de produtos agrícolas, hortícolas, �orestais e 

cereais; comércio no domínio de produtos químicos, 

combustíveis, cereais, alimentos, colheitas, farinhas 

(meals), óleos e energia; serviços de gestão de negócios 

comerciais no domínio de transportes terrestres, aé-

reos ou marítimos; serviços de gestão de negócios no 

domínio de transporte de produtos químicos, combus-

tíveis, cereais, alimentos, colheitas, farinhas (meals), 

óleos e energia; agência de importação-exportação de 

produtos químicos, combustíveis, cereais, alimentos, 

colheitas, farinhas (meals), óleos e energia; prestação 

de serviços de gestão no domínio de transportes ter-

restres, aéreos ou aquáticos; prestação de serviços de 

gestão no domínio de transporte de produtos quími-

cos, combustíveis, cereais, alimentos, colheitas, fari-

nhas (meals), óleos e energia; negociação comercial de 

fertilizantes, nitrato, fosfato, potassa.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192987

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção civil; construção de fábri-

cas industriais; serviços de reparações de vagões mo-

dernos de grãos e navios de grande tonelagem; manu-

tenção de equipamentos de vagões modernos de grãos 

e navios de grande tonelagem; manutenção técnica e 

reparação de veículos (incluindo carruagens ferroviá-

rias); consultadoria na área da construção.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192988

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; embalagem e entreposto 

de mercadorias; embalagem de mercadorias usando 

embalagens e materiais de transporte sustentáveis 

ou biodegradáveis; reencaminhamento de produtos; 

manuseamento, serviços de transbordo; camionagem; 

serviços de reboques; serviços de reboque de navios 

(rebocadores); distribuição de energia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192989

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de resíduos tóxicos; trata-

mento de produtos químicos, combustíveis, cereais, 

alimentos, colheitas, farinhas (meals), óleos; serviços 

de refinação; serviços de transesterificação; refina-

ção e transesterificação a partir de óleos; refinação e 

transesteri�cação de combustível; produção de energia; 
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produção de electricidade; serviços de reciclagem de 

sistemas de esgotos (drainage).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192990

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Consultadoria em arquitectura; inves-

tigação biológica; análise química; pesquisa química; 

serviços de química; realização de estudos de pro-

jectos técnicos; elaboração de planos para constru-

ção; consultoria na área de poupança / economia de 

energia; auditoria em matéria de energia; serviços de 

engenharia; prospecção geológica; levantamentos geo-

lógicos; levantamentos topográ�cos (agrimensura); in-

vestigação mecânica; controlo de qualidade; pesquisa 

e desenvolvimento de novos produtos para terceiros; 

pesquisa cientí�ca; peritagens (trabalhos de engenhei-

ros); pesquisa técnica; consultadoria tecnológica.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/192991

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

[730]  Requerente : Sander Plane Overseas Limited

  Endereço : P.O. Box 3321, Drake Chambers, 

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de agricultura, horticultura e 

�orestais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, branco e violeta.

[210]  N.º : N/193018

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; leite em pó 

para crianças; preparados vitamínicos; cápsulas con-

tendo DHA; produtos dietéticos adaptados para fins 

médicos; alimentos dietéticos adaptados para �ns mé-

dicos; bebidas dietéticas adaptadas para �ns médicos; 

aditivos nutricionais para �ns médicos; óleo de fígado 

de bacalhau; tónicos (medicamentos); �bras de plantas 

comestíveis (não nutritivas); chá medicinal; bebida 

medicinal; álcool medicinal; confeitaria medicinal; 

preparados farmacêuticos; pastilhas, tinturas, solução 

aquosa, pasta, solução de óleo, colador, supositórios, 

comprimidos, injecções, loções para fins farmacêu-

ticos; toalhetes sanitários, preparados esterilizados; 

depurativos; desodorizantes sem ser para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193019

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite, produtos de leite, leite em pó, 

bebidas à base de leite (com maior teor de leite), io-

gurte, leite de soja (substituto do leite), compotas, ge-

latinas de frutas, aperitivos à base de frutas, aperitivos 
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à base de vegetais, sopas, preparados para fazer sopas, 

frutas em conserva, vegetais em conserva, frutas con-

geladas, vegetais cozinhados, vegetais secos, vegetais 

congelados, pratos instantâneos congelados, frutas 

enlatadas, vegetais enlatados, extractos de carne, ex-

tractos de ervas para alimentação, alimentos prepara-

dos a partir do peixe, ictiocola para alimentos, ovos em 

pó, nozes descascadas, cogumelos secos comestíveis, 

proteínas para consumo humano, óleos e gorduras ali-

mentares, salada de fruta, salada de vegetais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193020

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Alimentos à base de aveia, farinha 

de aveia, biscoitos, bolachas, bolachas de água e sal, 

waf�es, aperitivos alimentares à base de cereais, ape-

ritivos alimentares à base de arroz, produtos à base de 

cereais, pizza, massas alimentares, pó de nutrientes 

não medicinal, solução de nutrientes não medicinal, 

cápsulas de nutrientes não medicinal, creme/pasta de 

nutrientes não medicinal, farinha de soja, alimentos 

farináceos, enzima comestível, preparados aromáticos 

para alimentos, temperos, sorvete, mel, açúcar, confei-

taria, bebidas à base de chá, bebidas à base de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193021

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, preparados 

para fazer bebidas, cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193022

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; leite em pó 

para crianças; preparados vitamínicos; cápsulas con-

tendo DHA; produtos dietéticos adaptados para fins 

médicos; alimentos dietéticos adaptados para �ns mé-

dicos; bebidas dietéticas adaptadas para �ns médicos; 

aditivos nutricionais para �ns médicos; óleo de fígado 

de bacalhau; tónicos (medicamentos); �bras de plantas 

comestíveis (não nutritivas); chá medicinal; bebida 

medicinal; álcool medicinal; confeitaria medicinal; 

preparados farmacêuticos; pastilhas, tinturas, solução 

aquosa, pasta, solução de óleo, colador, supositórios, 

comprimidos, injecções, loções para fins farmacêu-

ticos; toalhetes sanitários, preparados esterilizados; 

depurativos; desodorizantes sem ser para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193023

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite, produtos de leite, leite em pó, 

bebidas à base de leite (com maior teor de leite), io-

gurte, leite de soja (substituto do leite), compotas, ge-

latinas de frutas, aperitivos à base de frutas, aperitivos 

à base de vegetais, sopas, preparados para fazer sopas, 



9766    20   2022  5  18 

frutas em conserva, vegetais em conserva, frutas con-

geladas, vegetais cozinhados, vegetais secos, vegetais 

congelados, pratos instantâneos congelados, frutas 

enlatadas, vegetais enlatados, extractos de carne, ex-

tractos de ervas para alimentação, alimentos prepara-

dos a partir do peixe, ictiocola para alimentos, ovos em 

pó, nozes descascadas, cogumelos secos comestíveis, 

proteínas para consumo humano, óleos e gorduras ali-

mentares, salada de fruta, salada de vegetais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193024

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Alimentos à base de aveia, farinha 

de aveia, biscoitos, bolachas, bolachas de água e sal, 

waf�es, aperitivos alimentares à base de cereais, ape-

ritivos alimentares à base de arroz, produtos à base de 

cereais, pizza, massas alimentares, pó de nutrientes 

não medicinal, solução de nutrientes não medicinal, 

cápsulas de nutrientes não medicinal, creme/pasta de 

nutrientes não medicinal, farinha de soja, alimentos 

farináceos, enzima comestível, preparados aromáticos 

para alimentos, temperos, sorvete, mel, açúcar, confei-

taria, bebidas à base de chá, bebidas à base de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193025

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, preparados 

para fazer bebidas, cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193026

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; leite em pó 

para crianças; preparados vitamínicos; cápsulas con-

tendo DHA; produtos dietéticos adaptados para fins 

médicos; alimentos dietéticos adaptados para �ns mé-

dicos; bebidas dietéticas adaptadas para �ns médicos; 

aditivos nutricionais para �ns médicos; óleo de fígado 

de bacalhau; tónicos (medicamentos); �bras de plantas 

comestíveis (não nutritivas); chá medicinal; bebida 

medicinal; álcool medicinal; confeitaria medicinal; 

preparados farmacêuticos; pastilhas, tinturas, solução 

aquosa, pasta, solução de óleo, colador, supositórios, 

comprimidos, injecções, loções para fins farmacêu-

ticos; toalhetes sanitários, preparados esterilizados; 

depurativos; desodorizantes sem ser para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193027

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite, produtos de leite, leite em pó, 

bebidas à base de leite (com maior teor de leite), io-

gurte, leite de soja (substituto do leite), compotas, ge-

latinas de frutas, aperitivos à base de frutas, aperitivos 

à base de vegetais, sopas, preparados para fazer sopas, 
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frutas em conserva, vegetais em conserva, frutas con-

geladas, vegetais cozinhados, vegetais secos, vegetais 

congelados, pratos instantâneos congelados, frutas 

enlatadas, vegetais enlatados, extractos de carne, ex-

tractos de ervas para alimentação, alimentos prepara-

dos a partir do peixe, ictiocola para alimentos, ovos em 

pó, nozes descascadas, cogumelos secos comestíveis, 

proteínas para consumo humano, óleos e gorduras ali-

mentares, salada de fruta, salada de vegetais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193028

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Alimentos à base de aveia, farinha 

de aveia, biscoitos, bolachas, bolachas de água e sal, 

waf�es, aperitivos alimentares à base de cereais, ape-

ritivos alimentares à base de arroz, produtos à base de 

cereais, pizza, massas alimentares, pó de nutrientes 

não medicinal, solução de nutrientes não medicinal, 

cápsulas de nutrientes não medicinal, creme/pasta de 

nutrientes não medicinal, farinha de soja, alimentos 

farináceos, enzima comestível, preparados aromáticos 

para alimentos, temperos, sorvete, mel, açúcar, confei-

taria, bebidas à base de chá, bebidas à base de café.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193029

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

[730]  Requerente : Hutchison Healthcare Limited

  Endereço : Room 1002, Dong Bao Building, Nos. 

765, 767, 769 Dong Feng Road (East), Yue Xiu Dis-

trict, Guangzhou City, People’s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas, preparados 

para fazer bebidas, cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193036

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

[730]  Requerente : GEA Group Aktiengesellschaft

  Endereço : Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düssel-

dorf, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas e máquinas-ferramentas 

para o tratamento e para o fabrico de materiais [exceto 

máquinas de conversão de papel, incluindo máquinas 

de conversão de papel alimentadas a folhas de papel, 

máquinas de laminação térmica, máquinas de etique-

tagem, máquinas de etiquetagem litográ�ca, máquinas 

de laminação para resmas de folhas, máquinas de im-

pressão, corte e vinco máquinas para papel, cartão e 

películas, máquinas de corte e de corte para papel, 

cartão e películas, máquinas de alimentação de folhas 

de papel, máquinas para cortar, dobrar, manusear, im-

primir, rebobinar, encadernar e laminar papel, cartão 

e películas, máquinas trituradoras de documentos e 

máquinas para uso em escritórios]; motores [exceto 

para veículos terrestres e sem ser para uso em escritó-

rios]; componentes de acoplamento e transmissão de 

máquinas [exceto para veículos terrestres]; instrumen-

tos agrícolas, exceto manuais; máquinas de emulsi�ca-

ção e homogeneizadores [para processamento químico 

ou produção de alimentos]; máquinas para a indústria 

de cerveja; máquinas para amassar; misturadores [má-

quinas]; máquinas de perfuração; facas elétricas; por-

ta-lâminas [peças de máquinas], exceto para uso em 

máquinas trituradoras de documentos, máquinas de 

processamento de papel ou máquinas de impressão; 

facas [partes de máquinas], exceto para uso em máqui-

nas trituradoras de documentos, máquinas de proces-

samento de papel ou máquinas de impressão; máqui-

nas a�adoras de lâminas; máquinas de a�ar e moldar 

[sem ser para uso em escritório]; máquinas de prensa; 

moinhos e máquinas de trituração, exceto para uso de 

escritório em máquinas trituradoras de documentos, 

máquinas de processamento de papel ou máquinas de 

impressão; raspadeiras [máquinas]; máquinas, apare-
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lhos, implementos mecânicos, e respetivos componen-

tes para a indústria transformadora, para utilização 

em biotecnologia, captação e tratamento de água potá-

vel, em plataformas petrolíferas, em veículos terrestres 

e marítimos; máquinas, aparelhos, implementos e res-

petivos componentes para uso no setor da produção e 

processos industriais, indústria química, farmacêutica, 

cosmética, alimentar e das bebidas, agricultura e in-

dústria leiteira, extração e processamento de petróleo, 

produção de eletricidade, tratamento de águas residu-

ais, assim como indústria transformadora de metais, 

para transporte marítimo, para plataformas de perfu-

ração e para uso em adegas; máquinas de tratamento 

de gelo seco, gelo em cubos, gelo picado e gelo em �o-

cos para �ns de fabrico; motores, bombas e compres-

sores para instalações de refrigeração e arcas congela-

doras; máquinas, aparelhos mecânicos e instalações 

para a produção de gases, produtos químicos, alimen-

tos, incluindo bebidas; máquinas para a purificação, 

separação, mistura e transporte de misturas e substân-

cias líquidas e/ou sólidas (máquinas multifunções); 

misturadoras centrífugas; aparelhos para misturar pó 

[máquinas]; máquinas de osmose inversa para aumen-

to da concentração de substâncias dissolvidas em líqui-

dos, cartuchos para máquinas de �ltrar; peneiras com 

escovas rotativas; ciclones enquanto componentes de 

máquinas; separadores de óleo; fi ltros, peneiras e 

membranas enquanto componentes de máquinas e mo-

tores; compressores e ventiladores enquanto compo-

nentes de máquinas; bombas, em especial para bebidas 

e outros alimentos; condensadores de ar; máquinas so-

pradoras para compressão, exaustão e transporte de 

gases; máquinas de re�nação de petróleo; motores elé-

tricos, exceto para veículos terrestres; máquinas sopra-

doras; diafragmas de bombas; máquinas de aspiração 

para uso industrial; máquinas e aparelhos elétricos de 

limpeza, assim como ferramentas; aparelhos de limpe-

za a vapor; equipamentos para transformação e prepa-

ração de alimentos e bebidas, nomeadamente máqui-

nas para o fabrico de manteiga de manteiga, máquinas 

operadas por computador e não operadas por compu-

tador assim como instalações para o pré-processamen-

to, processamento e embalagem de produtos alimenta-

res, nomeadamente carne, aves, peixe, queijo, batatas, 

legumes e outros produtos vegetais, máquinas opera-

das por computador e não operadas por computador 

assim como instalações para o pré-processamento, 

processamento e embalagem de produtos alimentares, 

nomeadamente carne, aves, peixe, queijo, batatas, le-

gumes e outros produtos vegetais, nomeadamente fa-

cas, moinhos, misturadores [máquinas], máquinas de 

emulsi�cação, máquinas para a produção de salsichas, 

aparelhos para a produção, processamento e porciona-

mento de farinha, albumina e pão ralado, bem como 

máquinas automáticas para armazenamento e embala-

gem de produtos alimentares, máquinas de embalagem 

a vácuo e linhas de montagem e maquinaria e equipa-

mentos mecânicos para a produção, processamento e 

re�nação de produtos alimentares, assim como de ali-

mentos e bebidas de semi-luxo; cortadoras [máquinas] 

exceto para �ns de trituração de documentos, proces-

samento de papel ou uso em escritórios; máquinas fa-

tiadoras de alimentos; cortadoras [máquinas elétricas]; 

máquinas de fabrico de salsichas; máquinas de etique-

tagem (exceto para utilização em escritório); equipa-

mentos para mover e manobrar; agitadores; aparelhos 

elevatórios e mecanismos de elevação incluídos nesta 

classe; máquinas manipuladoras automáticas; máqui-

nas de paletização; aparelhos para levantamento e 

acessórios de elevação; máquinas de encher garrafas; 

lavadoras de garrafas; máquinas de encapsulamento 

de garrafas; transportadores; correias para transporta-

dores; máquinas para carregar; sistemas de carrega-

mento automático consistindo em gruas e máquinas de 

carga; trados (máquinas) para estrume; máquinas de 

embalagem por vácuo; máquinas de embalagem; má-

quinas para acondicionar produtos em folhas metáli-

cas; motores, transmissões de potência e peças univer-

sais para máquinas; reguladores de pressão [partes de 

máquinas]; permutadores térmicos sendo partes de 

máquinas; cárteres para máquinas e motores; coman-

dos hidráulicos para máquinas e motores; comandos 

pneumáticos para máquinas e motores; êmbolos (com-

ponentes de máquinas e de motores); reguladores [par-

tes de máquinas]; purgadores automáticos; dispositivos 

de comando para máquinas ou motores; válvulas [par-

tes de máquinas]; acessórios de ligação destinados a 

máquinas; compensadores de expansão, nomeadamen-

te peças de máquinas para compensação de tensões 

térmicas; limpadores (componentes de máquinas); má-

quinas para uso na indústria energética e em centrais 

elétricas; máquinas para a tecnologia da energia, desde 

que compreendidas nesta classe; compressores para 

frigorí�cos; máquinas para aglomeração, granulação e 

revestimento de materiais, incluindo alimentos e pro-

dutos farmacêuticos, assim como instalações constituí-

das pelas mesmas para aplicação da tecnologia de leito 

�uidizado para �ns comerciais; máquinas de selagem 

para a indústria; máquinas para trasfegar; máquinas 

pulverizadoras; máquinas que utilizam tecnologia de 
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micro-ondas para �ns comerciais; máquinas para �ns 

de engenharia agrícola; máquinas de tecnologia am-

biental para �ns comerciais; máquinas para construção 

de instalações industriais; máquinas-ferramentas; má-

quinas e instalações compostas pelas mesmas para a 

aplicação da tecnologia de pulverização e de secagem 

por pulverização para fins comerciais; equipamento 

agrícola, de terraplanagem, de construção, de extração 

de petróleo e gás e de mineração; equipamentos agrí-

colas; aparelhos de eletrólise para o fabrico de desin-

fetantes; máquinas elétricas para o processamento de 

alimentos; prensas de forragem; instalações para salas 

de ordenha rotativas e lineares; máquinas de ordenha 

semiautomáticas e automáticas; instalações de orde-

nha; acessórios para máquinas de ordenha, nomeada-

mente estimuladores de leite, �ltros para máquinas de 

ordenha, bombas de vácuo, bombas de leite, bombas 

de compressão de ar, bombas de água, bombas de dis-

tribuição de produtos químicos, pulverizadores de te-

tina motorizados, aparelhos de lavagem de úberes mo-

torizados, aeradores, aparelhos de lavagem para siste-

mas de ordenha, robôs de ordenha industriais; regula-

dores de vácuo como peças de máquinas de ordenha; 

retratores para máquinas de ordenhar; bombas e pul-

sadores para indústria de laticínios; aparelhos para la-

vagem e pulverização de úberes; distribuidores auto-

máticos de alimentos para animais; dispositivos para 

instalações de ordenha, nomeadamente raspadeiras de 

estrume; máquinas �xas para pulverização automática 

de vacas com inseticidas e germicidas líquidos; tetinas 

[ventosas] para máquinas de ordenha; máquinas para 

fornecimento de concentrado de forragem em manje-

douras; equipamento para estábulos de gado leiteiro e 

salas de ordenha, nomeadamente, raspadeiras de es-

trume motorizadas; raspadeiras de estrume elétricas e 

robóticas; trados para estrume; agitadores para estru-

me; separadores de estrume (máquinas); instrumentos 

agrícolas rebocados por trator; sistemas de gestão de 

resíduos, sistemas de processamento e sistemas de re-

cuperação de estrume, chorume e outros resíduos ani-

mais, nomeadamente bombas ou raspadeiras para o 

transporte de excreções animais sólidas e líquidas, 

bem como prensas para a separação de elementos sóli-

dos não digeridos; máquinas mecânicas distribuidoras 

de alimentos para gado; máquinas e implementos me-

cânicos para �ns de limpeza e desinfeção destinados à 

utilização na indústria transformadora, incluindo in-

dústria de transformação de alimentos, em especial in-

dústria de laticínios, nomeadamente máquinas para a 

desinfeção de tetinas e cascos de animais; instalações 

e implementos para o processamento e eliminação de 

estrume e chorume com vista à produção de energia, 

nomeadamente bombas e transportadores; varredou-

ras mecânicas; máquinas de limpeza; instrumentos de 

limpeza e aparelhos de limpeza mecânicos, em espe-

cial aparelhos e instalações de limpeza química e/ou 

mecânica, em especial para a indústria de laticínios, 

indústria cervejeira e indústria das bebidas, indústria 

alimentar, indústria química, farmacêutica e cosméti-

ca; evacuadores de estábulos [máquinas]; cilindros 

compressores; robôs [máquinas]; instalações de con-

densação; sistemas de bebedouros mecânicos para 

gado; máquinas de vácuo e instalações compostas pe-

las mesmas; instalações de vácuo enquanto componen-

tes de máquinas de ordenha; instalações (máquinas) 

de enchimento destinadas a substâncias sólidas, pasto-

sas e líquidas, assim como a misturas heterogéneas de 

substâncias; bombas para a indústria de transformação 

de alimentos, incluindo bombas de máquinas de orde-

nha; dispositivos de extração de aparelhos de ordenha, 

especi�camente aparelhos para remover o equipamen-

to de ordenha de úberes; aparelhos para �ltragem de 

leite de desperdício e para alimentação de vitelos com 

leite de desperdício; instalações para espessamento de 

suspensões por decantação ou evaporação (equipa-

mento de extração ou mineração); instalações e apare-

lhos para aplicação da tecnologia de leito fluidizado 

para �ns comerciais e industriais; instalações e apare-

lhos para aplicação da tecnologia de pulverização, no-

meadamente secadores por pulverização e granulado-

res por pulverização (para uso industrial); máquinas e 

equipamentos mecânicos (para tratamento e para fa-

brico de materiais) para concentração, dispersão, sus-

pensão, filtragem, separação, aglomeração, extração, 

fermentação, homogeneização, adição de gás e aeração 

de substâncias sólidas, líquidas e / ou gasosas, incluin-

do seus produtos intermédios e precursores de origem 

sintética, vegetal ou animal, em particular incluindo 

leite, produtos lácteos, produtos intermédios de leite, 

queijo, produtos de queijo, produtos intermédios de 

queijo, manteiga, produtos de manteiga, produtos in-

termédios de manteiga, café, cerveja, sumos, produtos 

de carne, de peixe e suplementos nutricionais, assim 

como em especial contendo reagentes e produtos da 

indústria petroquímica, química e farmacêutica e em 

especial de resíduos comerciais ou industriais, águas 

residuais ou gases de exaustão; escovas cilíndricas ro-

tativas para gado [peças de máquinas]; instalações e 

equipamentos elétricos de remoção de poeira para �ns 

de limpeza; distribuidores automáticos para forneci-
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mento de líquidos em bebedouros; dispensadores auto-

máticos para fornecimento de produtos químicos para 

lavagem de tubagens de leite.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/28  Alemanha

N.º 30 2021 112 997.0

[210]  N.º : N/193037

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

[730]  Requerente : GEA Group Aktiengesellschaft

  Endereço : Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düssel-

dorf, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instalações, aparelhos e instrumentos 

de regulação, verificação (inspeção), controlo, medi-

ção e comutação [sem ser para uso em escritórios]; 

instrumentos, indicadores e controladores de deteção 

e monitorização; aparelhos para a análise de alimen-

tos; indicadores de quantidade; telémetros; aparelhos 

de diagnóstico, não para uso médico, transdutores; 

medidores de vazão; manómetros; refratómetros; es-

pectrómetros (exceto para uso médico); termómetros, 

controladores remotos; aparelhos de dosagem; contro-

ladores automáticos do caudal de líquidos; sistemas de 

comando e de regulação, para a gestão e monitoriza-

ção de efetivos leiteiros; aparelhos para análise, sem 

ser para uso medicinal; instrumentos de alinhamento 

e de calibração; indicadores de vácuo; balanças; apa-

relhos e instrumentos eletrónicos para monitorização 

e controlo (supervisão) do clima; instalações e equipa-

mentos de processamento e recolha de dados (exceto 

para uso em escritórios); instalações e equipamentos 

elétricos ou mecânicos de saída de dados (exceto para 

uso em escritórios); instalações e equipamentos de 

transmissão de dados (exceto para uso em escritórios); 

aparelhos e equipamentos eletrotécnicos e eletrónicos 

de controlo e comando de processos destinados à reco-

lha, ao tratamento e à saída da informação; aparelhos 

e equipamentos para tecnologia de medição, monitori-

zação e/ou controlo industriais e comerciais; sensores 

e detetores; equipamento de tecnologia de informação 

e audiovisuais; scanners de imagem, [sem ser para uso 

em escritórios]; scanners de luminescência; disposi-

tivos de identificação codificados eletronicamente; 

aparelhos eletrónicos de identi�cação, para animais de 

criação; equipamento de comunicações; transmissores; 

recetores; dispositivos de identi�cação de frequências 

de rádio (transmissores-recetores); aparelhos elétricos 

de comutação; aparelhos de raios-X não sendo para 

uso médico; dispositivos de proteção, segurança, defe-

sa e sinalização; etiquetas para o pescoço (aparelhos 

de transmissão e receção eletrónicos) e dispositivos 

de resposta ( responders ) para gado; equipamentos 

de proteção e segurança; botas de proteção; vestuário 

de proteção, luvas de proteção; óculos de proteção; 

software; software de aplicação; aplicações de software 

para dispositivos móveis e computadores; software e 

hardware de gestão de efetivos leiteiros; periféricos 

adaptados para uso com computadores exceto impres-

soras, scanners ou outros periféricos para uso em es-

critório; dispositivos óticos, sensores e equipamentos 

óticos, aumentadores e corretores; instrumentos de 

observação; sistemas de observação através de vídeo 

em circuito fechado constituídos por câmaras de cir-

cuito fechado de televisão e monitores de vídeo; apa-

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação e controlo da 

corrente elétrica (exceto para uso em escritórios); con-

tactos elétricos; relés elétricos; aparelhos para o regis-

to, o armazenamento, a transmissão ou a reprodução 

do som ou das imagens (exceto para uso em escritó-

rios); aparelhos e instrumentos cientí�cos, geodésicos, 

fotográ�cos, cinematográ�cos, óticos, de pesagem, de 

sinalização (exceto para uso em escritórios); aparelhos 

de pesquisa cientí�ca e de laboratório, aparelhos e si-

muladores educacionais; aparelhos e instrumentos de 

química (exceto para uso em escritórios); publicações 

eletrónicas descarregáveis; aparelhos, instrumentos e 

cabos para eletricidade; placas de circuito impressas; 

células de carga; balanças para pesar animais; disposi-

tivos eletrónicos de contagem de animais; dispositivos 

eletrónicos de monitoramento do �uxo de leite e medi-

dores de leite; unidades eletrónicas de processamento 

de dados, transmissores, recetores e transmissores-

-recetores ( transponders)  acoplados a vacas para 

reconhecimento automático de animais, para forne-

cimento de ração e concentrado de forragem, para 

calendarização de vacas, para determinação da quan-

tidade e qualidade do leite, para determinação da tem-

peratura do leite e para determinação de temperaturas 

de lavagem; painéis elétricos de controlo para monito-

ramento e operação de sistemas de ordenha; controlos 

remotos para distribuição automática de ração animal; 

controladores eletrónicos para lavadores de condutas 
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de leite; monitores de ordenha, controlos automáticos 

de �uxo de líquido para máquinas de ordenhar, distri-

buidores automáticos de ração para animais leiteiros; 

sensores de �uxo para máquinas de ordenhar.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/28  Alemanha

N.º 30 2021 112 997

[210]  N.º : N/193038

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

[730]  Requerente : GEA Group Aktiengesellschaft

  Endereço : Peter-Müller-Straße 12, 40468 Düssel-

dorf, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos de iluminação, de aqueci-

mento, de produção de vapor, de cozedura, de refri-

geração, de secagem, de ventilação, de distribuição 

de água e instalações sanitárias; equipamento de 

tratamento e puri�cação do ar; aparelhos de desodo-

rização; aparelhos de tratamento do ar; tabiques de 

ventilação; desumidificadores para uso comercial e 

industrial; sistemas de AVAC (aquecimento, ventila-

ção e ar-condicionado); instalações de recuperação de 

calor de escape; dispositivos para o arrefecimento do 

ar; aparelhos e máquinas para a puri�cação da ar; ven-

tiladores elétricos para ventilação; ventoinhas elétricas 

para fins de ventilação; acessórios de regulação e de 

segurança para instalações de água e gás; torres de 

refrigeração húmidas e torres de refrigeração a seco 

com ventilação natural e/ou ventilação arti�cial para 

arrefecimento de meios líquidos e/ou com vapor; quei-

madores, caldeiras e aquecedores; permutadores tér-

micos, sem serem partes de máquinas; recuperadores 

de calor; fogões de aquecimento [aparelhos de aqueci-

mento]; aquecedores de ar; bombas de calor; acumu-

ladores de vapor; acumuladores de calor; aparelhos de 

produção de calor: fogões para aquecimento; incinera-

dores; equipamento de refrigeração e congelamento; 

aparelhos e instalações de refrigeração; sistemas de 

refrigeração ( cooling aggregates ); máquinas de re-

frigeração; câmaras frigorí�cas; aparelhos e máquinas 

para gelo; unidades de refrigeração por condensação 

compostas por um componente de refrigeração e um 

condensador [ capacitor ]; sistemas de refrigeração 

para o transporte refrigerado em veículos terrestres, 

aéreos e marítimos, reboques, recipientes de expedi-

ção e contentores; refrigeradores de água; instalações 

de refrigeração, em especial para refrigeração de ali-

mentos, incluindo aparelhos de refrigeração de leite; 

aparelhos de refrigeração de leite, nomeadamente, 

tanques de armazenamento de leite refrigerado; apare-

lhos de refrigeração de leite, nomeadamente um refri-

gerador com a forma de uma unidade de refrigeração 

utilizada para arrefecer um meio de transferência de 

calor e um permutador de calor no qual o meio de 

transferência de calor arrefece o leite proveniente de 

vacas durante a ordenha; instalações de refrigeração e 

congelação para a indústria da construção, destinadas 

ao arrefecimento de betão; instalações de refrigeração 

e congelação para a indústria mineira; instalações de 

refrigeração e congelação para instalações desportivas 

e de lazer; recipientes frigorí�cos; máquinas para fazer 

gelo; iluminação e re�etores de iluminação; aparelhos 

de iluminação; aparelhos de iluminação que utilizam 

díodos emissores de luz (led); luminárias; tubos para 

descargas elétricas para i luminação; lâmpadas de 

infravermelhos e de raios ultravioleta, não para uso 

medicinal; instalações sanitárias, equipamentos de 

distribuição de água e sanitários; equipamento de es-

terilização, desinfeção e descontaminação; aparelhos 

de desinfeção; autoclaves; esterilização de água; apa-

relhos de esterilização de alimentos, incluindo leite; 

esterilizadores a vapor; instalações para a puri�cação, 

a dessalinização e o condicionamento da água; unida-

des de irrigação agrícola; aparelhos e instalações para 

o tratamento de águas residuais; aparelhos de osmose 

inversa, aparelhos de �ltragem da água e instalações 

de puri�cação da água; condutas [partes de instalações 

sanitárias]; esterilizadores, não para uso médico; apa-

relhos e equipamentos de cozedura, de aquecimento, 

de torrefação, de grelhar e de refrigeração destinados 

a alimentos e bebidas; fritadeiras elétricas; exaustores 

de cozinha para uso industrial; utensílios de cozinha 

elétricos; chaleiras elétricas; torrefadores para café; 

secadores de alimentos; aparelhos para grelhar; apa-

relhos de aquecimento e fornos de infravermelhos e 

de micro-ondas para uso industrial; pasteurizadores; 

instalações de tratamento industrial; fornos industriais 

e fornalhas (não para alimentos ou bebidas); permuta-

dores de calor para processamento químico; tubos �a-

mejantes; colunas e instalações de destilação (para uso 

industrial); instalações industriais de tratamento de 

água; instalações industriais para a �ltragem de líqui-

dos; produtos de limpeza e puri�cação do gás; instala-
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ções de recolha e puri�cação de gases; instalações de 

tratamento de águas residuais; aparelhos e instalações 

de secagem; cristalizadores; instalações de puri�cação 

de gases; recuperadores de calor; instalações, apare-

lhos e equipamentos de vaporização; aparelhos de se-

cagem; instalações e equipamentos de humidi�cação; 

humidi�cadores; sistemas de �ltragem de água ou ar 

constituídos por encaixes para �ltros e elementos de 

�ltragem substituíveis, não sendo peças de máquinas 

ou motores; instalações e equipamentos de puri�cação 

para líquidos; instalações e equipamentos de purifi-

cação de água, tratamento de água, abastecimento 

de água e dessalinização de água; aparelhos e equi-

pamentos para separação (processamento químico) 

de materiais sólidos e líquidos de meios gasosos e/ou 

líquidos; aparelhos e equipamentos para recuperação 

de vapor de exaustão e calor residual; instalações auto-

máticas de rega; reservatórios de água sob pressão; sa-

las limpas (salas esterilizadas); aparelhos para tomada 

de água; aparelhos para �ltrar a água; unidades para 

amaciar a água; instalações de distribuição de água; 

caldeiras de água; instalações de aquecimento a água 

quente; aparelhos e máquinas de tratamento do ar; 

lâmpadas germicidas para a puri�cação do ar; �ltros 

para uso industrial e doméstico; �ltros para uso indus-

trial, nomeadamente, para separação de substâncias 

sólidas ou líquidas de líquidos ou de gases, incluindo 

de ar; condutas e instalações para transporte de gases 

de escape; condensadores de gás [sem ser partes de 

máquinas]; aparelhos de ionização para o tratamento 

do ar; válvulas enquanto componentes de instalações 

sanitárias, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação e 

de distribuição de água; instalações e aparelhos para o 

tratamento térmico bem como o processamento térmi-

co de produtos alimentares, bebidas e alimentos para 

animais de semi-luxo, em especial para o aquecimen-

to (warming), aquecimento (heating), pasteurização, 

destilação, refrigeração, congelação, arrefecimento, 

secagem por pulverização, liofilização, secagem, em 

especial reagentes e produtos da indústria petroquí-

mica, química e farmacêutica, assim como em especial 

resíduos comerciais ou industriais, águas residuais ou 

gases de escape; equipamento para salas de ordenha, 

nomeadamente cortinas de ar e arejadores; unidades 

de destilação (sem ser para uso cientí�co); sistemas de 

rega mecânica para pecuária, nomeadamente instala-

ções de rega automática; equipamento para estábulos 

de gado leiteiro, nomeadamente, dispositivos eletróni-

cos de controlo climático (climatização); equipamento 

para estábulos de gado leiteiro e salas de ordenha, no-

meadamente, cortinas de ventilação motorizadas que 

abrem e fecham, sistemas de ventilação motorizados 

para telhados de estábulos de gado; aparelhos de seca-

gem para a indústria química, aparelhos de destilação 

para a indústria química, evaporadores para a indús-

tria química, equipamento a vapor para a indústria 

química; todos os produtos atrás referidos fabricados 

de acordo com as especi�cações do cliente.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/28  Alemanha

N.º 30 2021 112 997

[210]  N.º : N/193313

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Of�ce 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização de feiras para �ns comer-

ciais ou de publicidade; decoração de montras; apre-

sentação de produtos em todos os meios de media para 

�ns de venda a retalho; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compra 

de produtos e serviços para outras empresas]; serviços 

de venda de produtos a retalho e por grosso relacio-

nados com caranguejos (vivos e não vivos); venda de 

produtos a retalho relacionados com caranguejos (vivos 

e não vivos) via websites na Internet.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/193317

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Of�ce 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia
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  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização de feiras para �ns comer-

ciais ou de publicidade; decoração de montras; apre-

sentação de produtos em todos os meios de media para 

�ns de venda a retalho; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compra 

de produtos e serviços para outras empresas]; serviços 

de venda de produtos a retalho e por grosso relacio-

nados com caranguejos (vivos e não vivos); venda de 

produtos a retalho relacionados com caranguejos (vivos 

e não vivos) via websites na Internet.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/193321

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

[730]  Requerente : Limited Liabil iaty Company 

Russian Crab

  Endereço : Of�ce 8, 7B Shilkinskaya Street, Vla-

divostok, 690066, Russia

  Nacionalidade :  Russa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização de feiras para �ns comer-

ciais ou de publicidade; decoração de montras; apre-

sentação de produtos em todos os meios de media para 

�ns de venda a retalho; promoção de vendas para ter-

ceiros; serviços de fornecimento para terceiros [compra 

de produtos e serviços para outras empresas]; serviços 

de venda de produtos a retalho e por grosso relacio-

nados com caranguejos (vivos e não vivos); venda de 

produtos a retalho relacionados com caranguejos (vivos 

e não vivos) via websites na Internet.

[540]  Marca : 

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

lha e branca tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/193335

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193378

[220]  Data de pedido : 2022/01/28

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; perfumes; água de toi-

lette; água de perfume; água-de-colónia; preparações 

cosméticas para os cuidados da pele e dos lábios; lo-

ções para uso cosmético; máscaras de beleza; prepara-

ções cosméticas para as mãos, rosto e corpo; sabone-

tes; géis de duche; géis de banho; óleos para o banho; 

leites de limpeza para �ns de toilette; desodorizantes 

para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/30  França

N.º 21 4 789 629

[210]  N.º : N/193431

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/193556

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

[730]  Requerente : Panasonic Corporation

  Endereço : 1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para ilumina-

ção, aquecimento, arrefecimento, produção de vapor, 

cozedura, secagem, ventilação, abastecimento de água 

e fins sanitários; aparelhos e instalações de ilumina-

ção; lâmpadas eléctricas; lâmpadas incandescentes; 

lâmpadas em miniatura; lanternas [tochas]; lanternas 

eléctricas; luzes de segurança sensíveis ao movimento; 

lâmpadas de descarga; aparelhos de iluminação de 

palco; luzes de parede; luzes de tecto; lâmpadas germi-

cidas; lustres; projectores de tectos falsos; candeeiros 

de secretária; tomadas para luzes eléctricas; lanternas; 

projectores de luz; lâmpadas de segurança; difusores 

de luz; holofotes (tochas); luzes para bicicletas; venti-

ladores eléctricos; holofotes portáteis; canetas-lanter-

nas; instalações para cozinhar; utensílios de cozinha 

eléctricos; fornos de microondas; máquinas para fazer 

pão; chaleiras eléctricas; panelas eléctricas; panelas de 

pressão eléctricas; panelas para cozinhar arroz eléc-

tricas; aquecedores de arroz eléctricos; aquecedores 

de comida eléctricos; torrefactores eléctricos; fornos 

de cozinha; torradeiras; torradeiras para sanduíches 

eléctricas; cafeteiras eléctricas; máquinas para fazer 

gelados eléctricas; fogões de cozinha eléctricos; fogões 

a gás; fogões por indução; fogões eléctricos; panelas 

eléctricas; máquinas de fermentação para produtos 

alimentares; lava-louças; torneiras; frigideiras eléc-

tricas; frigoríficos; frigoríficos a gás; congeladores; 

distribuidores de água; aparelhos de aquecimento e 

refrigeração para distribuição de bebidas quentes e 

frias; refrigeradores de água; dispositivos para fazer 

gelo; caixas de refrigeração eléctricas; expositores 

frigorí�cos [expositores]; vitrinas de refrigeração; vi-

trinas de congelamento; permutadores de calor para 

arrefecimento do ar; aparelhos e instrumentos de ven-

tilação; ventoinhas de ventilação para uso doméstico; 

desumidificadores; humidificadores; cortinas de ar; 

ventoinhas de tecto; ventoinhas de ventilação; preci-

pitadores electrostáticos para limpar o ar; sopradores 

de ar eléctricos para ar condicionado ou ventilação; 

aparelhos e máquinas de puri�cação do ar; �ltros para 

puri�cadores de ar; exaustores de cozinha; instalações 

de filtragem de ar; instalações para aquecimento do 

ar; aparelhos de ar condicionado; aparelhos de ar con-

dicionado para veículos; filtros de ar para aparelhos 

de ar condicionado; permutadores de calor; tapetes 

aquecidos electricamente; aquecedores de ambiente 

eléctricos; cobertores eléctricos, não para uso medi-

cinal; aquecedores radiantes eléctricos; aparelhos de 

água quente para aquecimento de espaços; aparelhos 

de aquecimento eléctrico; aquecedores de pés eléctri-

cos; aparelhos para aquecimento de pavimentos; aque-

cedores para veículos; aquecedores de água eléctricos; 

aquecedores a gás; aquecedores de água; aquecedores 

de água a gás; bombas de calor; aquecedores de água 

solares; aparelhos para tratamento de águas residuais; 

instalações de abastecimento de água; instalações de 

rega automáticas; instalações e aparelhos sanitários; 

unidades de sanitas com esguicho de água para lava-

gem; saunas; chuveiros; aparelhos de duche; cabeças 

de chuveiro; caldeiras de água; banheiras; instalações 

de casa de banho; jactos para banheiras; banheiras de 

hidromassagem; sanitas; vasos sanitários; ionizado-

res de água; bidés; sanitas portáteis; bidés portáteis; 

lavatórios (peças de instalações sanitárias); esteriliza-

dores; aparelhos para amaciar a água; aparelhos para 

puri�cação de água; aparelhos de secagem; máquinas 

de secar roupa; máquinas de secar roupa eléctricas; 

secadores de mãos eléctricos; secadores de cabelo 

eléctricos; secadores de louça eléctricos; secadores de 

pratos; aparelhos eléctricos a vapor para os cabelos; 

aparelhos a vapor para o rosto [saunas]; instrumentos 

eléctricos para limpeza dos poros do rosto; autoclaves 

eléctricas; saunas para o rosto; vaporizadores para 

tecidos; máquinas de regar para fins agrícolas; gera-

dores de nevoeiro para condicionamento, puri�cação 

e esterilização do ar; exaustores; aparelhos de deso-

dorização do ar; aparelhos para gerar água ultrapura; 

aparelhos de circulação de água refrigerada; aparelhos 

para tratamento de líquidos perigosos; bocais de ar 

para aparelhos de ar condicionado; instalações de inci-

neração térmica; instalações de recuperação e recicla-

gem de solventes; bacias para lavagem das mão [partes 
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de instalações sanitárias]; reguladores automáticos de 

temperatura para radiadores de aquecimento central; 

unidades de ventoinha e serpentina para aparelhos de 

ar condicionado; aparelhos de ionização para o trata-

mento do ar ou da água; geradores de água com ozono; 

recipientes de refrigeração; recipientes de congelação; 

torrefactores de café; aparelhos de limpeza do ar para 

uso doméstico; peças e acessórios para todos os arti-

gos atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193751

[220]  Data de pedido : 2022/02/11

[730]  Requerente : Spark Therapeutics, Inc.

  Endereço : 3737 Market Street, Suite 1300, Phila-

delphia, Pennsylvania 19104, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações biológicas para o trata-

mento de doenças da retina.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193768

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

[730]  Requerente : Align Technology, Inc.

  Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, The United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Estações de trabalho informáticas 

para processamento e exposição de imagens médicas 

captadas para uso em concepção de equipamentos 

dentários e próteses e monitorização de tratamento de 

pacientes; estações de trabalho informáticas para uso 

em modelagem assistida por computador para biome-

dicina e uso dentário; computadores, programas de 

computador descarregáveis e equipamentos de proces-

samento digital relacionados com o domínio médico; 

estações de trabalho informáticas para processamento 

e exposição de imagens médicas captadas para fins 

de concepção de equipamentos dentários e próteses e 

monitorização de tratamento de pacientes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193769

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

[730]  Requerente : Align Technology, Inc.

  Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, The United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e ortodônticos, nomeadamente câ-

maras de digitalização para captação, armazenagem, 

recuperação e transmissão de imagens médicas através 

de meios e redes de telecomunicações.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193770

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

[730]  Requerente : Align Technology, Inc.

  Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, The United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de laboratório odontológico; 

fabrico por encomenda de próteses dentárias.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193773

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

[730]  Requerente : 

 TEAZEN INC.

  Endereço : 1591

Acrotower B-606

 Pyeongchon Acrotower B-606, Gwanyang-dong 1591, 

Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193774

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

[730]  Requerente : 

 TEAZEN INC.

  Endereço : 1591

Acrotower B-606

 Pyeongchon Acrotower B-606, Gwanyang-dong 1591, 

Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193801

[220]  Data de pedido : 2022/02/15

[730]  Requerente : 

 ZERO TO SEVEN INC.

  Endereço : 76

YTN 17/18

 (Sangam-dong, YTN-Newsquare), 17F/18F, 76 Sanga-

msan-ro, Mapo-gu, Seoul 03926, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193871

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

[730]  Requerente : Genesis Creatives GmbH

  Endereço : Mattenhofstrasse 10, 3007 Bern, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193872

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

[730]  Requerente : Genesis Creatives GmbH

  Endereço : Mattenhofstrasse 10, 3007 Bern, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193938

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, exploração e supervisão de planos de �-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-
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dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-

blica [leilão]; feiras comerciais; sondagem de opinião; 

processamento de dados; fornecimento de informações 

de negócios; serviços de agências de publicidade; ser-

viços de publicidade para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria comercial na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração; ser-

viços de consultadoria nas áreas de vendas e marketing; 

serviços de gestão de projectos comerciais; servi-

ços de gestão de projectos comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, preparação, organização, pro-

dução, gravação, monitorização e seguimento de even-

tos na web, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem, e seminários; estudos de 

mercado e serviços de consultoria empresarial; servi-

ços de consultadoria empresarial relacionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; divulga-

ção de informação empresarial de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de consultoria empresarial relacionados com 

o fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e pro-

curar bens e serviços, colocar, determinar o estado de 

potenciais clientes e de encomendas e de concretizá-

-las, celebrar contratos e desenvolver transacções co-

merciais; prestação de serviços de encomendas infor-

matizadas on-line; publicidade de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agências de importação-exportação inter-

nacionais; aluguer de espaços publicitários em meios 

de comunicação; serviços de transacções on-line rela-

cionados com leilões electrónicos e prestação de ava-

liações comerciais em relativo àqueles; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; assistência empresarial relacionada com a facilita-

ção de transacções comerciais através de redes infor-

máticas locais e globais; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de promoção 

de marketing; publicação de materiais de publicidade; 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

páginas web na Internet; aluguer de espaços publicitá-

rios; processamento de dados informáticos; serviços de 

vendas, negócios comerciais e de informações promo-

cionais; serviços de resposta telefónica (para assinan-

tes ausentes); serviços de resposta telefónica (para ter-

ceiros); leilões através da Internet; gestão de pessoal; 

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publicidade e promoções através de uma rede informá-

tica global e através da Internet; serviços de retalho 

online para produtos de consumo; serviços de gestão 

comercial para lojas online; optimização de tráfego de 

sítios na rede online para terceiros; operação e provi-

são de mercados online e mercados baseados em apli-

cação de software para vendedores e compradores de 

artigos e/ou serviços; apresentação de produtos nos 

meios de comunicação, para fins de venda a retalho; 

serviços de venda a retalho e por grosso de prepara-

ções para branquear e outras substâncias para a roupa, 

preparações para o branqueamento de couro, amacia-

dores de tecidos para a roupa, preparações para lim-

par, polir, desengordurar e raspar, preparações para 

abrilhantamento [polimento], tela abrasiva [areia] para 

polir, papel para polir, tele abrasiva [vidro] para polir, 

papel de lixa, caras para soalhos, pomadas [graxa] 

para sapatos, preparações para polir mobílias e soa-

lhos, detergentes sem ser para uso em operações de fa-

brico e para uso médico, preparações para limpeza a 

seco, ar comprimido enlatado para limpeza e elimina-

ção de pó, preparações para remoção de cores, prepa-

rações para remoção de vernizes, preparações para a 

limpeza de papéis de parede, líquidos para lava-vidros 

de pára-brisas, preparações para perfumar ambientes, 

varetas de incenso, sabão medicinal, extractos de �o-

res [perfumaria], géis de massagem, excepto para uso 

medicinal, preparações de proteção solar, preparações 

para bronzear [cosméticos], batons para os lábios, es-

tojos para batons, preparações cosméticas para o cui-

dado da pele, preparações cosméticas adelgaçantes, 

adesivos [matérias colantes] para uso cosmético, pre-

parações para o cuidado das unhas, produtos para re-

mover maquilhagem, champôs, champôs secos, cham-

pôs para animais de estimação [preparações para lava-

gem não medicinais], loções capilares, loções pós-bar-
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ba [after-shave], produtos para barbear, dentífricos, 

géis branqueadores para uso dental, preparações para 

bochechar, sem ser para uso médico, laca para cabelos, 

tintas para cabelos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, desodorizantes [perfumaria], prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos 

contra as queimaduras do sol, produtos higiénicos para 

a medicina, preparações para a esterilização, soluções 

para lentes de contacto, forro de cuecas [produtos hi-

giénicos], remédios para a transpiração dos pés, pro-

dutos alimentares dietéticos e substâncias concebidas 

para uso medicinal ou todas para uso veterinário, leve-

dura para uso farmacêutico, açúcar para uso medici-

nal, suplementos dietéticos de geleia real, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e 

animais, suplementos nutricionais, preparações de vi-

taminas, pílulas de bronzeamento, pílulas de emagre-

cimento, cigarros sem tabaco para uso medicinal, em-

plastros, material para pensos, panos cirúrgicos, im-

plantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos, maté-

rias para chumbar os dentes, ceras dentárias, prepara-

ções de higiene bocal para uso medicinal, desinfectan-

tes, produtos para a destruição de animais nocivos, 

fungicidas, herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes 

para cães, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos, 

nomeadamente, radio câmaras, assistentes pessoais 

(PDAs), leitores de MP3, dispositivos electrónicos di-

gitais portáteis e de mão para a gravação, organização, 

transmissão, manipulação e revisão de �cheiros de áu-

dio, telemóveis, dispositivos de comunicação electróni-

cos portáteis, câmaras, leitores de discos compactos 

[leitores de CD], gravadores de vídeo e câmaras de ví-

deo, produtos de telecomunicações, hardware e 

software, baterias, carregadores de baterias, aparelhos 

e instrumentos para o registo, a recepção, a transmis-

são, e/ou a reprodução de dados, informações, imagens 

e/ou som, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médi-

cos, dentários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, 

aparelhos de raio-x para uso médico, aparelhos tera-

pêuticos de ar quente, cobertores elétricos para uso 

médico, aparelhos para análise médica, aparelhos para 

análise do sangue, aparelhos acústicos para pessoas 

com de�ciências auditivas, dispositivos para proteção 

auditiva, aparelhos de massagem, travesseiros de ar 

para uso médico, almofadas de ar para uso médico, 

aparelhos de exercício físico para �ns médicos, vapori-

zadores de uso médico, aparelhos de fumigação, para 

uso médico, almofadas térmicas para primeiros socor-

ros, poltronas para uso médico ou dentário, membros, 

olhos e dentes arti�ciais, artigos ortopédicos, material 

de sutura, ligaduras para as articulações, implantes ci-

rúrgicos compostos por materiais arti�ciais, biberons 

[biberões], limpadores de línguas, radiografias para 

uso médico, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de impressão, papelaria, cartões codi�-

cados magneticamente e não codificados magnetica-

mente, mobiliário, molduras, utensílios para uso do-

méstico e para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, 

e terracota, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, 

rendas e bordados, botões, faixas, al�netes e agulhas, 

�ores arti�ciais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos 

electrónicos, produtos químicos destinados à indús-

tria, à ciência, à fotogra�a e à agricultura, tintas, ver-

nizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, pro-

dutos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubri�cantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, computadores, máquinas de calcular, apare-

lhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e 

ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumen-

tos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, de 

aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-

ção de água e instalações sanitárias, veículos, armas 

de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumentos 

de relojoaria e cronométricos, instrumentos de música, 

revistas, cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões im-

pressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas de 

preço, sacos com pegas em papel ou cartão, porta-car-

tazes em papel ou em cartão, cartões postais, cartões 

de boas-festas, embalagens em papel para embalagem, 

caixas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolan-

tes [artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em 

papel], modelos e �gurinhas em papel, sacos de papel 

para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, �os e linhas para 
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uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 

brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, �ores, cestos para �ores, taças e vasos para �ores 

e plantas, decorações �orais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papéis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de �ores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba, produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-

mentos cientí�cos, náuticos, geodésicos, fotográ�cos, 

cinematográ�cos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-

portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-

máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, dispositivos de encaminhamento e centrais de 

redes informáticas, modems e cartões e dispositivos de 

comunicação sem fios e com fios, suportes para lap-

tops, sacos para computadores, hardware e �rmware, 

software informático, programas de computador, 

software (incluindo software descarregável a partir da 

Internet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-
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ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web, software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, radio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de �cheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de CD], gravadores de 

vídeo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico, descodificadores 

de televisão, aparelhos de controlo remoto, programas 

de armazenamento de dados, óculos e óculos de sol, 

painéis de sinalização, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com de�-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para �ns médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

arti�ciais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiogra�as para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotogra�as, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 

escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 

websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para �ns de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codi�cados magneticamente e não codi�cados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotogra�a e à agricultura, tintas, 

vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubri�cantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográ�cos, cine-
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matográ�cos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 

iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, �os 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, al�netes e agu-

lhas, �ores arti�ciais, carpetes, tapetes, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, �ores, �ores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; serviço de administra-

ção de contas comerciais em linha para terceiros no 

domínio do comércio electrónico; serviços de consul-

toria relacionados com a prestação de serviços ao 

cliente; serviços de gestão empresarial relacionados 

com o comércio electrónico e operação de lojas e sítios 

na rede em linha; serviços de assistência empresarial 

relacionados com a monitorização, optimização, repa-

ração e resolução de problemas de servidores informá-

ticos; prestação de serviços de administração de contas 

comerciais em linha para outros no domínio do aloja-

mento web e integração de uma loja em linha com ou-

tras plataformas e aplicações de software; serviços em-

presariais, nomeadamente, serviços ao cliente para 

terceiros na natureza de prestação de assistência aos 

clientes no domínio do alojamento, ligação e integra-

ção de sítios na rede e aplicações de comércio electró-

nico; serviços empresariais, nomeadamente, serviços 

ao cliente para terceiros na natureza de prestação de 

assistência a clientes no domínio da con�guração, ac-

tualização, monitorização, optimização, reparação e 

resolução de problemas de servidores informáticos e 

outro hardware informático; serviços empresariais, 

nomeadamente, serviços ao cliente para terceiros na 

natureza de prestação de assistência a clientes no do-

mínio do armazenamento gerido de dados, backup e 

restauração de sítios na rede e aplicações de comércio 

electrónico; serviços de gestão empresarial relaciona-

dos com a gestão da cadeia de fornecimento e expedi-

ção; fornecimento de informação estatística empresa-

rial; organização de exposições com �ns comerciais ou 

de publicidade; serviços de assistência empresarial re-

lacionados com a compilação e aluguer de listas e cor-

reio; investigações em negócios comerciais; serviços de 

administração comercial para o processamento de 

vendas feitas através da Internet; serviços de referên-

cias comerciais e de colocação de pessoal; serviços de 

agências de despacho alfandegário (serviços de agên-

cias de importação-exportação); serviços de agências 

de importação-exportação (despacho alfandegário); 

serviços de agências para a subscrição de jornais; re-

produção de documentos; transcrição de comunica-

ções (incluindo a escrita em papel stencil [papel para 

mimeógrafo]); aluguer de equipamento de escritório; 

gestão do relacionamento com clientes; gestão de em-

presas em relação a comércio electrónico; gestão e ad-

ministração de negócios relacionados com programas 

de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de 

bene�cência, nomeadamente, organização e realização 

de programas de voluntariado e projectos de serviço 

comunitário; aluguer de stands de vendas; fornecimen-

to de informações em matéria de contactos comerciais; 

optimização de motores de busca; optimização de trá-

fego de websites; serviços publicitários através de PPC 

(pay-per-click); serviços de intermediação comercial; 

gestão de negócios comerciais para prestadores de ser-

viços em regime de freelance; negociação e conclusão 

de transações comerciais para terceiros; actualização e 

manutenção de dados em bases de dados informáticas; 

serviços de gestão de projectos comerciais para projec-

tos de construção; fornecimento de informações co-

merciais através de um website; promoção de bens e 

serviços através do patrocínio de eventos desportivos; 

serviços de aquisições; serviços de fornecimento para 

terceiros, trocas comerciais e serviços de informação 

para consumidores; serviços informatizados de reco-

lha de dados de pontos de venda; promoção da venda 

de bens e serviços de terceiros através da concessão de 
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pontos por utilização de cartões de crédito ou utiliza-

ção de software de aplicações de �nanças móvel; de-

senvolvimento e coordenação de projetos de volunta-

riado para organizações de caridade; informações pro-

mocionais e serviços de assessoria prestados a mem-

bros, assinantes e utilizadores de programas de �deli-

zação, incentivo e oferta; serviços promocionais sob a 

forma de programas de bónus para compras de deter-

minados produtos e serviços, incluindo a oferta de be-

nefícios relacionados com compras e estilos de vida 

ecológicos; gestão comercial de frotas de transporte; 

informação, assessoria e consultadoria em relação a 

todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193943

[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 : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; vidros para construção; vidros para janelas para 

construção; vidro isolante para construção; membrana 

em vidro laminado (para construção); vidro de segu-

rança; vidro laminado (para construção); vidro para 

uso arquitectónico, em construção e em construção 

civil; vidros de janelas para a construção; portas (não 

metálicas) para construções.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193945

[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 : 19

[511]  Produtos : Materiais de construção não metáli-

cos; vidros para construção; vidros para janelas para 

construção; vidro isolante para construção; membrana 

em vidro laminado (para construção); vidro de segu-

rança; vidro laminado (para construção); vidro para 

uso arquitectónico, em construção e em construção 

civil; vidros de janelas para a construção; portas (não 

metálicas) para construções.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193957

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193965

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193973

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 28

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193989

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

[730]  Requerente : Volvo Trademark Holding AB

  Endereço : C/O AB Volvo, SE-405 08 Göteborg 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos e meios de transporte; veí-

culos; veículos aéreos e espaciais; veículos para utili-

zação em terra; veículos aquáticos; peças e acessórios 

para veículos; veículos, incluindo os seguintes produ-

tos: viaturas [carros], furgonetas [carrinhas, camione-

tes, furgões, veículos comerciais], veículos utilitários 

desportivos (incluindo carros de golfe), autocarros, 

camiões (tractores), unidades de tractor/motores prin-

cipais, veículos todo-o-terreno/camiões basculantes e 

respectivas peças, incluindo componentes e acessórios 

para os artigos referidos, não incluídos noutras classes, 

incluindo os seguintes produtos: chassis de veículos, 

carroçarias para veículos, instalações de travagem, ca-

libres para travões, barras de tracção, barras de pára-

-choques, embraiagens, motores, motores eléctricos; 

peças para veículos terrestres, componentes para ve-

ículos terrestres e acessórios para veículos terrestres, 

nomeadamente motores, motores eléctricos, turbinas, 

motores de arranque, motores de combustão interna, 

dispositivos de arranque para motores de combustão 

interna; transmissões e engrenagens para veículos ter-

restres, eixos de transmissão para veículos terrestres, 

engrenagens de diferencial para veículos terrestres, 

engrenagens impulsoras [peças de veículos terrestres], 

eixos para veículos terrestres, rodas motrizes para 

veículos terrestres, caixas de velocidade para veícu-

los terrestres, selectores de mudanças para veículos 

terrestres; eixos [peças de veículos terrestres], eixos 

para veículos terrestres e acoplamentos para veícu-

los terrestres, uniões e correias de transmissão para 

veículos terrestres, aparelhos de direcção manual e 

eléctrica para veículos terrestres, sistemas de direcção 

eléctrica para veículos terrestres, sistemas de direcção 

hidráulica para veículos terrestres, e componentes dos 

produtos atrás referidos; peças, incluindo componen-

tes e acessórios para os artigos referidos, não incluídos 

noutras classes, incluindo os seguintes produtos: bom-

bas de ar, dispositivos antiencandeantes, dispositivos e 

alarmes anti-roubo, dispositivos anti-roubo que tran-

cam a direcção, unidades de imobilização de veículos, 

bola de reboque, dispositivos de arranque, molas, 

amortecedores, ventoinhas, correias para ventoinhas, 

reguladores de nível, rolamentos, juntas esféricas e de 

encaixe; rodas, peças, incluindo componentes e acessó-

rios para os produtos referidos, não incluídos noutras 

classes, incluindo os seguintes produtos: rolamentos de 

roda, jantes para rodas, chumbos para a equilibragem 

de rodas, armações para motores, depósitos e depó-

sitos de combustível, protectores contra o ruído dos 

motores, capas de protecção, grelhas para radiadores, 

grelhas dianteiras, reservatórios de líquidos, peças, 

incluindo componentes e acessórios para veículos, 

nomeadamente deflectores, indicadores de direcção, 

postigos, estofos interiores, puxadores para portas, 

toucas, buzinas, cubos de rodas, tampões de rodas, cir-

cuitos hidráulicos, pneumáticos, dispositivos antider-

rapantes para pneus, palas de protecção contra a lama, 

travões, travões com servomecanismo e travões a ar 

comprimido, sistemas de travagem anti-bloqueio, cal-

ços de travões e guarnições de travões, amortecedores 

de pára-choques, guarda-lamas, cabinas, mecanismos 

de levantamento de cabina, alarmes de inversão de 

marcha, peças, incluindo componentes e acessórios 

para veículos, nomeadamente comandos mecânicos, 

apoios da cabeça para assentos, apoios para os braços, 

portas, assentos, cadeiras de segurança, assentos de 

segurança pessoal, assentos de segurança para crian-

ças [para veículos], tabuleiros de assentos, capas para 

assentos, capas de descansos para a cabeça, cintos de 

segurança, dispositivos para protecção contra colisões, 

sistemas de assistência ao estacionamento, tectos de 

correr, tectos de abrir, colunas de direcção de veículos, 

volantes, ligações de direcção, barras de estabilizador, 

suspensões; peças, incluindo componentes e acessórios 

para veículos, nomeadamente suportes, molas lamina-

das, molas em espiral, molas pneumáticas para compo-

nentes de suspensão de veículos para acolchoamento 

de assentos e cabinas de condutores, instalações de 

abaixamento de suspensões, barras de torsão, bola de 

reboque, janelas, mecanismos de abrir e fechar jane-

las, janelas eléctricas, para-brisas (também de vidro de 

segurança), limpa pára-brisas e limpa-faróis, sistemas 

de descongelamento para pára-brisas, escovas para 
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limpa pára-brisas, estores para janelas de veículos, re-

trovisores, espelhos (retrovisores), fundos de tanques, 

peças, componentes e acessórios para veículos nome-

adamente tampas para faróis extra, dispositivos para 

prender bagagens em veículos, redes para bagagens, 

porta-bagagens, suportes de rodas, porta-bicicletas, 

peças, componentes e acessórios para veículos nomea-

damente porta-pranchas de surf, transportadores para 

barcos, guarda-lamas, correntes para a neve, grades 

de separação para animais de companhia, grades de 

protecção contra o embate de pedras, protecções para 

mercadorias, porta-bagagens de tejadilho e porta-

-esquis, caixas de armazenagem, caixas de depósito, 

compartimentos de armazenagem, painéis de guarni-

ção, spoilers para veículos, saias laterais e traseiras, 

almofadas de segurança, airbags insufláveis [disposi-

tivos de segurança para automóveis], malas comparti-

mentadas, suportes para espelhos, toldos, suportes de 

rodas sobresselentes, coberturas para rodas suplentes, 

cinzeiros para veículos, equipamento para montagem 

de telemóveis; sistemas de retenção para montagem 

em veículos automóveis, nomeadamente pré-tensores 

de cintos de segurança, airbags e sensores; pneus 

(pneumáticos); remendos adesivos em borracha para 

a reparação de câmaras-de-ar; carrinhos de bebé; co-

berturas para carrinhos de criança; cadeiras de rodas 

para inválidos; assentos de segurança para crianças e 

bebés para veículos; bicicletas; lemes, hélices, palhetas 

de remate, unidades de direcção, volantes de direcção 

e acessórios para barcos, assim como as respectivas 

peças componentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/21  Reino Unido

N.º UK00003698108

[210]  N.º : N/193995

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

[730]  Requerente : Olinessa LLC

  Endereço : 680 South Cache Street Unit 100-7414 

Jackson, WY 83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193996

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

[730]  Requerente : Olinessa LLC

  Endereço : 680 South Cache Street Unit 100-7414 

Jackson, WY 83001, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194006

[220]  Data de pedido : 2022/02/21

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos de café; 

arroz, massas al imentares; talharim [massas com 

ovos]; talharim instantâneo; yakisoba instantâneo 

(massas alimentares fritas de estilo japonês); yakisoba 

(massas alimentares fritas de estilo japonês); aletrias 

instantâneas [massas]; massas alimentares de estilo 

japonês, incluindo massas de udon, soba, cha soba, 

somen, yakisoba, e ramen; tapioca e sagu; farinhas e 

preparações feitas de cereais; pão, pastelaria e confei-

taria; chocolate; gelados [sorvetes], sorvetes e outros 

gelados comestíveis; açúcar, mel, xarope de melaço; 

levedura, fermento em pó; sal; temperos, especiarias, 

ervas em conserva; vinagre, molhos e outros condi-

mentos; gelo [água congelada]; sobremesa de feijões 
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verdes com algas; sobremesas de cha cha; sobremesas 

de feijões vermelhos com sementes de lótus; sobreme-

sas de feijões sortidas; sobremesas contendo sésamo 

preto, amêndoas e/ou nozes; caldo doce; sobremesas 

chinesas; sobremesas; arroz instantâneo; arroz instan-

tâneo com refeições preparadas; embalagens de arroz 

congelado; �ocos de cereais secos; pipocas; mostarda; 

preparações aromáticas para a alimentação; essências 

para alimentos, exceto essências etéreas e óleos essen-

ciais; alimentos à base de farinha [farináceos]; talha-

rim refrigerado; talharim seco; refeições preparadas à 

base (principalmente) de talharim; aperitivos compos-

tos por milho; tiras de milho fritas; bolachas estaladi-

ças de arroz; biscoitos [bolinhos]; cereais; produtos de 

granola; talharim fresco; refeições preparadas à base 

de talharim; refeições preparadas à base de talharim, 

refrigeradas; refeições preparadas à base de talharim, 

congeladas; massas frescas; massas secas; massas ins-

tantâneas; massas refrigeradas; massas congeladas; 

refeições preparadas à base de massas; refeições pre-

paradas à base de massas, refrigeradas; refeições pre-

paradas à base de massas, congeladas; dim sum pré-

-preparados contendo massas, pão de arroz, cereais, 

talharim e pastelaria; dim sum; coulis de frutas [mo-

lhos]; talharim ultracongelado; snacks à base de milho; 

produtos alimentares chineses, nomeadamente, dim 

sum de toda a variedade, bolas de massa recheadas de 

fruta ou carne, bolinhos de massa chineses recheados 

e cozidos (gyoza), rolos de arroz, tortas da primavera, 

brioches cozidos a vapor, brioches de arroz, brioches, 

produtos de pastelaria, bases de massa para wonton, 

wontons, arroz frito (vários sabores), chow mein [noo-

dles chineses salteados], talharim �no de arroz, massa 

de arroz, pratos de arroz, pratos de talharim, pratos de 

chow mein; produtos alimentares congelados de estilo 

chinês, nomeadamente, refeições congeladas à base de 

talharim, refeições congeladas à base de arroz; doces 

de chocolate, chocolates; �ocos de milho; bolachas de 

água e sal; maionese; sanduíches; sanduíches de ham-

búrguer; pizzas; sanduíches de cachorro-quente; empa-

das de carne; pãezinhos; preparações para cereais; ar-

roz cozido; arroz cozido seco; arroz cozido refrigerado; 

arroz cozido congelado; refeições preparadas à base de 

arroz; refeições preparadas à base de arroz, refrigera-

das; refeições preparadas à base de arroz, congeladas; 

almoços em caixas constituídos principalmente por 

arroz, com adição de carne, peixe ou legumes; ravio-

li; misturas instantâneas de confeitaria; molhos para 

massas alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194026

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Bolsas [envelopes, pochettes] para 

embalagem, em matérias têxteis; ráfia; cordel para 

embalagens; cordas para embalagens; cordas; camas 

de rede; tendas; toldos em matérias têxteis; toldos em 

matérias sintéticas; estores de exterior em matérias 

têxteis; edredons [plumas]; lonas; coberturas de veícu-

los, não colocadas; velas; lonas para velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194031

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

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Aperitivos sem álcool; cerveja; bebidas 

de frutos [smoothies]; bebidas de frutas, não alcoóli-

cas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas 

sem álcool; cocktails sem álcool; águas [bebidas]; es-

sências não alcoólicas para a preparação de bebidas; 

extratos de frutos sem álcool; sumos de frutas [sumos 

de frutos]; sumos vegetais [bebidas]; néctares de fru-

tas, sem álcool; preparações não alcoólicas para fazer 

bebidas; xaropes para bebidas; sodas [águas]; bebidas 

proteinadas para desportistas; sorvetes [bebidas].

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194043

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

[730]  Requerente : J. Choo Limited

  Endereço : 10 Howick Place, London, SW1P 

1GW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 狀

旅行

簾

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194207

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios comer-

ciais; administração comercial; trabalhos de escritório; 

organização, exploração e supervisão de planos de �-

delização e incentivo; serviços de publicidade presta-

dos através da internet; produção de publicidade tele-

visiva e radiofónica; contabilidade; venda em hasta pú-

blica [leilão]; feiras comerciais; sondagem de opinião; 

processamento de dados; fornecimento de informações 

de negócios; serviços de agências de publicidade; ser-

viços de publicidade para terceiros; gestão de bases de 

dados; compilação de informação em bases de dados 

informáticas; serviços de consultadoria empresarial; 

serviços de consultadoria empresarial na área da tec-

nologia de eventos na web, conferências, programas de 

formação, programas de aprendizagem, e seminários; 

serviços de consultadoria empresarial na área da dis-

ponibilização de conhecimento relacionado com a 

web; serviços de consultadoria comercial na área da 

colaboração on-line e tecnologias de colaboração; ser-

viços de consultadoria nas áreas de vendas e marke-

ting; serviços de gestão de projectos comerciais; servi-

ços de gestão de projectos comerciais relacionados 

com o desenvolvimento, preparação, organização, pro-

dução, gravação, monitorização e seguimento de even-

tos na web, conferências, programas de formação, pro-

gramas de aprendizagem, e seminários; estudos de 

mercado e serviços de consultoria empresarial; servi-

ços de consultadoria empresarial relacionados com a 

facilitação da realização de negócios através de redes 

informáticas locais e globais localizando e prestando 

referências para a entrega de uma ampla variedade de 

actividades e produtos e serviços de consumo; divulga-

ção de informação empresarial de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de consultoria empresarial relacionados com 

o fornecimento de um web site numa rede informática 

global através do qual terceiros podem oferecer e pro-

curar bens e serviços, colocar, determinar o estado de 

potenciais clientes e de encomendas e de concretizá-

-las, celebrar contratos e desenvolver transacções co-

merciais; prestação de serviços de encomendas infor-

matizadas on-line; publicidade de bens e serviços de 

terceiros através de redes informáticas locais e globais; 

serviços de agências de importação-exportação inter-

nacionais; aluguer de espaços publicitários em meios 

de comunicação; serviços de transacções on-line rela-

cionados com leilões electrónicos e prestação de ava-

liações comerciais em relativo àqueles; prestação de 

um directório de web sites de terceiros para facilitar 

transacções comerciais; serviços de consultoria empre-

saria relacionados com a exploração de um mercado 

electrónico para compradores e vendedores de produ-

tos e/ou serviços através de uma rede informática glo-

bal; assistência empresarial relacionada com a facilita-

ção de transacções comerciais através de redes infor-

máticas locais e globais; serviços de consultadoria em 

matéria de gestão corporativa; serviços de promoção 

de marketing; publicação de materiais de publicidade; 

marketing de imóveis disponíveis; disseminação de 

materiais de publicidade, actualização de materiais de 

publicidade, compilação de publicidade para uso em 

páginas web na Internet; aluguer de espaços publicitá-

rios; processamento de dados informáticos; serviços de 

vendas, negócios comerciais e de informações promo-

cionais; serviços de resposta telefónica (para assinan-

tes ausentes); serviços de resposta telefónica (para ter-

ceiros); leilões através da Internet; gestão de pessoal; 

fornecimento de informações de vendas, empresas, 

publicidade e promoções através de uma rede informá-

tica global e através da Internet; apresentação de pro-
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dutos nos meios de comunicação, para �ns de venda a 

retalho; serviços de venda a retalho e por grosso de 

preparações para branquear e outros substâncias para 

a roupa, preparações para o branqueamento de couro, 

amaciadores de tecidos para a roupa, preparações para 

limpar, polir, desengordurar e raspar, preparações 

para abrilhantamento [polimento], tela abrasiva [areia] 

para polir, papel para polir, tele abrasiva [vidro] para 

polir, papel de lixa, caras para soalhos, pomadas [gra-

xa] para sapatos, preparações para polir mobílias e so-

alhos, detergentes sem ser para uso em operações de 

fabrico e para uso médico, preparações para limpeza a 

seco, ar comprimido enlatado para limpeza e elimina-

ção de pó, preparações para remoção de cores, prepa-

rações para remoção de vernizes, preparações para a 

limpeza de papeis de parede, líquidos para lava-vidros 

de pára-brisas, preparações para perfumar ambientes, 

varetas de incenso, sabão medicinal, extractos de �o-

res [perfumaria], géis de massagem, excepto para uso 

medicinal, preparações de proteção solar, preparações 

para bronzear [cosméticos], batons para os lábios, es-

tojos para batons, preparações cosméticas para o cui-

dado da pele, preparações cosméticas adelgaçantes, 

adesivos [matérias colantes] para uso cosmético, pre-

parações para o cuidado das unhas, produtos para re-

mover maquilhagem, champôs, champôs secos, cham-

pôs para animais de estimação [preparações para lava-

gem não medicinais], loções capilares, loções pós-bar-

ba [after-shave], produtos para barbear, dentífricos, 

géis branqueadores para uso dental, preparações para 

bochechar, sem ser para uso médico, laca para cabelos, 

tintas para cabelos, preparações antitranspirantes para 

higiene pessoal, desodorizantes [perfumaria], prepara-

ções farmacêuticas e veterinárias, vacinas, unguentos 

contra as queimaduras do sol, produtos higiénicos para 

a medicina, preparações para a esterilização, soluções 

para lentes de contacto, forro de cuecas [produtos hi-

giénicos], remédios para a transpiração dos pés, pro-

dutos alimentares dietéticos e substâncias concebidas 

para uso medicinal ou todas para uso veterinário, leve-

dura para uso farmacêutico, açúcar para uso medici-

nal, suplementos dietéticos de geleia real, alimentos 

para bebés, suplementos alimentares para humanos e 

animais, suplementos nutricionais, preparações de vi-

taminas, pílulas de bronzeamento, pílulas de emagre-

cimento, cigarros sem tabaco para uso medicinal, em-

plastros, material para pensos, panos cirúrgicos, im-

plantes cirúrgicos compostos por tecidos vivos, maté-

rias para chumbar os dentes, ceras dentárias, prepara-

ções de higiene bocal para uso medicinal, desinfectan-

tes, produtos para a destruição de animais nocivos, 

fungicidas, herbicidas, veneno mata-ratos, repelentes 

para cães, telefones, conjuntos portáteis para telemó-

vel, acessórios para telemóveis, produtos electrónicos, 

nomeadamente, radio câmaras, assistentes pessoais 

(PDAs), leitores de MP3, dispositivos electrónicos di-

gitais portáteis e de mão para a gravação, organização, 

transmissão, manipulação e revisão de �cheiros de áu-

dio, telemóveis, dispositivos de comunicação electróni-

cos portáteis, câmaras, leitores de discos compactos 

[leitores de CD], gravadores de vídeo e câmaras de ví-

deo, produtos de telecomunicações, hardware e 

software, baterias, carregadores de baterias, aparelhos 

e instrumentos para o registo, a recepção, a transmis-

são, e/ou a reprodução de dados, informações, imagens 

e/ou som, aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médi-

cos, dentários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, 

aparelhos de raio-x para uso médico, aparelhos tera-

pêuticos de ar quente, cobertores elétricos para uso 

médico, aparelhos para análise médica, aparelhos para 

análise do sangue, aparelhos acústicos para pessoas 

com de�ciências auditivas, dispositivos para proteção 

auditiva, aparelhos de massagem, travesseiros de ar 

para uso médico, almofadas de ar para uso médico, 

aparelhos de exercício físico para �ns médicos, vapori-

zadores de uso médico, aparelhos de fumigação, para 

uso médico, almofadas térmicas para primeiros socor-

ros, poltronas para uso médico ou dentário, membros, 

olhos e dentes arti�ciais, artigos ortopédicos, material 

de sutura, ligaduras para as articulações, implantes ci-

rúrgicos compostos por materiais arti�ciais, biberons 

[biberões], limpadores de línguas, radiografias para 

uso médico, metais preciosos, joalharia, pedras precio-

sas, produtos de impressão, papelaria, cartões codi�-

cados magneticamente e não codificados magnetica-

mente, mobiliário, molduras, utensílios para uso do-

méstico e para a cozinha, artigos de vidro, porcelana, 

e terracota, tecidos, vestuário, calçado, chapelaria, 

rendas e bordados, botões, faixas, al�netes e agulhas, 

�ores arti�ciais, carpetes, tapetes, jogos e brinquedos 

electrónicos, produtos químicos destinados à indús-

tria, à ciência, à fotogra�a e à agricultura, tintas, ver-

nizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, pro-

dutos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubri�cantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-
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quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, computadores, máquinas de calcular, apare-

lhos e instrumentos fotográficos, cinematográficos e 

ópticos, óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumen-

tos cirúrgicos e médicos, aparelhos de iluminação, de 

aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de 

refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribui-

ção de água e instalações sanitárias, veículos, armas 

de fogo, pirotecnia, objectos em prata, instrumentos 

de relojoaria e cronométricos, instrumentos de música, 

revistas, cartões, livros, folhetos, cartazes, cartões im-

pressos, circulares, catálogos, calendários, etiquetas de 

preço, sacos com pegas em papel ou cartão, porta-car-

tazes em papel ou em cartão, cartões postais, cartões 

de boas-festas, embalagens em papel para embalagem, 

caixas de papelão, sacos e bolsas de papel, autocolan-

tes [artigos de papelaria], lenços e lenços de bolso [em 

papel], modelos e �gurinhas em papel, sacos de papel 

para festas, papel, cartão, papel de embalagem, car-

tões em papel, caixas em papel, papelaria, imagens, 

máquinas de escrever e artigos de escritório, materiais 

de embalagem, borrachas e matérias plásticas para uso 

no fabrico, substâncias para embalar e isolar, couro e 

imitações do couro e vestuário em couro, cintos em 

couro, bolsas em couro, capas em couro para dispositi-

vos electrónicos, bolsas de mão, bolsas, carteiras, pas-

tas em couro, sacos, bagagem, guarda-chuvas, espe-

lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, �os e linhas para 

uso têxtil, cabides para vestuário, esteiras de mesa, ar-

tigos para a costura, coberturas de cama e de mesa, 

brinquedos e artigos de desporto, alimentos e bebidas, 

carne, peixe, não vivo, aves domésticas, frutos e legu-

mes em conserva, secos e cozidos, doces [geleias] e 

coulis de frutas [molhos], ovos, leite e laticínios, óleos 

e gorduras para a alimentação, café, chá, cacau, açú-

car, arroz, farinhas, pães e bolos, condimentos, fruta e 

legumes frescos, cerveja, águas minerais, bebidas de 

fruta e outras bebidas não alcoólicas, bebidas alcoóli-

cas, �ores, cestos para �ores, taças e vasos para �ores 

e plantas, decorações �orais, tabaco, artigos para fu-

madores e fósforos; distribuição de material publicitá-

rio [folhetos, prospetos, impressos, amostras]; serviços 

de agências de compra e venda; selecção de produtos e 

aquisição de produtos por conta de indivíduos e em-

presas; serviços de encomendas para terceiros; servi-

ços de venda a retalho ou por grosso, serviços de ven-

da a retalho on-line, serviços de venda em grande ar-

mazém, serviços de venda a retalho em supermerca-

dos, todos em relação a preparações para branquear e 

outras substâncias para a lavagem, preparações para o 

branqueamento de couro, amaciadores de tecidos para 

a roupa, preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar, preparações para abrilhantamento [polimen-

to], tela abrasiva [areia] para polir, papel para polir, 

tele abrasiva [vidro] para polir, papel de lixa, caras 

para soalhos, pomadas [graxa] para sapatos, prepara-

ções para polir mobílias e soalhos, detergentes sem ser 

para uso em operações de fabrico e para uso médico, 

preparações para limpeza a seco, ar comprimido enla-

tado para limpeza e eliminação de pó, preparações 

para remoção de cores, preparações para remoção de 

vernizes, preparações para a limpeza de papeis de pa-

rede, líquidos para lava-vidros de pára-brisas, prepara-

ções para perfumar ambientes, varetas de incenso, sa-

bões, sabão medicinal, produtos de perfumaria, ex-

tractos de �ores [perfumaria], óleos essenciais, géis de 

massagem, excepto para uso medicinal, preparações 

de proteção solar, preparações para bronzear [cosmé-

ticos], cosméticos, batons para os lábios, estojos para 

batons, preparações cosméticas para o cuidado da 

pele, preparações cosméticas adelgaçantes, adesivos 

[matérias colantes] para uso cosmético, preparações 

para o cuidado das unhas, produtos para remover ma-

quilhagem, champôs, champôs secos, champôs para 

animais de estimação [preparações para lavagem não 

medicinais], loções capilares, loções pós-barba, produ-

tos para barbear, dentífricos, géis branqueadores para 

uso dental, preparações para bochechar, sem ser para 

uso médico, laca para cabelos, tintas para cabelos, pre-

parações antitranspirantes para higiene pessoal, deso-

dorizantes [perfumaria], preparações farmacêuticas e 

veterinárias, vacinas, unguentos contra as queimadu-

ras do sol, produtos higiénicos para a medicina, prepa-

rações para a esterilização, soluções para lentes de 

contacto, forro de cuecas [produtos higiénicos], remé-

dios para a transpiração dos pés, produtos alimentares 

dietéticos e substâncias concebidas para uso medicinal 

ou todas para uso veterinário, levedura para uso far-

macêutico, açúcar para uso medicinal, suplementos 

dietéticos de geleia real, alimentos para bebés, suple-

mentos alimentares para humanos e animais, suple-

mentos nutricionais, preparações de vitaminas, pílulas 

de bronzeamento, pílulas de emagrecimento, cigarros 

sem tabaco para uso medicinal, emplastros, material 

para pensos, panos cirúrgicos, implantes cirúrgicos 

compostos por tecidos vivos, matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias, preparações de higiene bo-

cal para uso medicinal, desinfectantes, produtos para 

a destruição de animais nocivos, fungicidas, herbici-

das, veneno mata-ratos, repelentes para cães, instru-
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mentos cientí�cos, náuticos, geodésicos, fotográ�cos, 

cinematográ�cos, ópticos, de pesagem, de medida, de 

controlo (inspecção), de socorro (salvamento) e de en-

sino, aparelhos e instrumentos para a condução, distri-

buição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica, aparelhos e instrumentos 

para o registo, a recepção, a transmissão, e/ou a repro-

dução de dados, informações, imagens e/ou som, su-

portes de registo magnético, discos de gravação, meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas regis-

tadoras, máquinas de calcular, equipamento de pro-

cessamento de dados, computadores, periféricos infor-

máticos, computadores portáteis (notebooks), compu-

tadores portáteis (laptops), computadores portáteis, 

computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, 

dispositivos e equipamento para sistemas de posicio-

namento global (GPS), estações de trabalho informáti-

cas, servidores, hardware para ligação a redes infor-

máticas e de telecomunicações, adaptadores, comuta-

dores, dispositivos de encaminhamento e centrais de 

redes informáticas, modems e cartões e dispositivos de 

comunicação sem fios e com fios, suportes para lap-

tops, sacos para computadores, hardware e �rmware, 

software informático, programas de computador, 

software (incluindo software descarregável a partir da 

Internet), software para processamento electrónico de 

pagamentos de e para terceiros, software de autentica-

ção, software fornecido através da Internet, publica-

ções electrónicas on-line (descarregáveis a partir da 

Internet ou de uma rede informática ou de uma base 

de dados informática), software descarregável para fa-

cilitar a transmissão electrónica de informações, da-

dos, documentos, voz, e imagens através da Internet, 

software descarregável para permitir aos utilizadores 

participarem em reuniões e aulas pela Internet, com 

acesso a dados, documentos, imagens e software de 

aplicações através de um navegador da web, software 

descarregável para aceder, visualizar, e controlar re-

motamente computadores e redes informáticas, publi-

cações electrónicas descarregáveis sob a forma de arti-

gos, artigos de investigação, materiais informativos no 

domínio de telecomunicações, Internet, formação, ne-

gócios comerciais, vendas e marketing, sistemas de 

alarme, dispositivos de extinção de fogo, câmaras de 

segurança, câmaras, câmaras de vídeo, câmaras digi-

tais, telefones, telemóveis, smartphones, conjuntos 

portáteis para telemóvel, acessórios para telemóveis, 

produtos electrónicos, nomeadamente, radio câmaras, 

assistentes pessoais (PDAs), leitores de MP3, disposi-

tivos electrónicos digitais portáteis e de mão para a 

gravação, organização, transmissão, manipulação e re-

visão de �cheiros de áudio, telemóveis, dispositivos de 

comunicação electrónicos portáteis, câmaras, leitores 

de discos compactos [leitores de CD], gravadores de 

vídeo e câmaras de vídeo, produtos de telecomunica-

ções, leitores multimédia portáteis, discos compactos, 

música digital (descarregável a partir da Internet), 

aparelhos de telecomunicações, esteiras para o rato, 

jogos, imagens, películas cinematográficas, filmes e 

música descarregáveis, unidades móveis de radiodifu-

são e teledifusão, equipamento de teledifusão, auscul-

tadores, auriculares, altifalantes, programas e software 

electrónico e de videojogos (incluindo software des-

carregável a partir da Internet), aparelhos de diverti-

mento e jogos electrónicos, jogos e brinquedos electró-

nicos, monitores de cristais líquidos para equipamento 

de telecomunicações e electrónico, descodificadores 

de televisão, aparelhos de controlo remoto, programas 

de armazenamento de dados, óculos e óculos de sol, 

painéis de sinalização, caixas automáticas [de dinhei-

ro], aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, den-

tários e veterinários, aparelhos de obstetrícia, apare-

lhos de raio-x para uso médico, aparelhos terapêuticos 

de ar quente, cobertores elétricos para uso médico, 

aparelhos para análise médica, aparelhos para análise 

do sangue, aparelhos acústicos para pessoas com de�-

ciências auditivas, dispositivos para proteção auditiva, 

aparelhos de massagem, travesseiros de ar para uso 

médico, almofadas de ar para uso médico, aparelhos 

de exercício físico para �ns médicos, vaporizadores de 

uso médico, aparelhos de fumigação, para uso médico, 

almofadas térmicas para primeiros socorros, poltronas 

para uso médico ou dentário, membros, olhos e dentes 

arti�ciais, artigos ortopédicos, material de sutura, li-

gaduras para as articulações, implantes cirúrgicos 

compostos por materiais artificiais, biberons [bibe-

rões], limpadores de línguas, radiogra�as para uso mé-

dico, jornais, revistas, periódicos, agendas, cartões, li-

vros, folhetos, cartazes, cartões impressos, circulares, 

catálogos, calendários, etiquetas de preço, sacos com 

pegas em papel ou cartão, porta-cartazes em papel ou 

em cartão, cartões postais, cartões de boas-festas, em-

balagens em papel para embalagem, caixas de papelão, 

sacos e bolsas de papel, autocolantes [artigos de pape-

laria], cartões, lenços e lenços de bolso [em papel], 

modelos e figurinhas em papel, sacos de papel para 

festas, papel, cartão, papel de embalagem, cartões em 

papel, caixas em papel, papelaria, produtos de impres-

são, artigos para encadernação, fotogra�as, papelaria, 

cartões, imagens, máquinas de escrever e artigos de 
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escritório, borrachas e matérias plásticas para uso no 

fabrico, substâncias para embalar e isolar, adesivos 

(matérias colantes) para papelaria ou para uso domés-

tico, material para artistas, pincéis, material de instru-

ção e de ensino (com excepção de aparelhos), matérias 

plásticas para embalagem, caracteres de impressão, 

clichés, sacos com pegas em matérias plásticas, direc-

tórios telefónicos, de faxes, de correio electrónico e de 

websites impressos, materiais de marketing e promo-

cionais impressos, artigos publicitários impressos, ma-

nuais para �ns de instrução, aparelhos eléctricos para 

cozinha, máquinas de barbear elétricas, escovas de 

dentes eléctricas, baterias, carregadores de baterias, 

cartões codi�cados magneticamente e não codi�cados 

magneticamente, mobiliário, molduras, utensílios para 

uso doméstico e para a cozinha, artigos de vidro, por-

celana, e terracota, produtos químicos destinados à in-

dústria, à ciência, à fotogra�a e à agricultura, tintas, 

vernizes, lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, 

produtos de perfumaria, cosméticos, loções capilares e 

corporais, óleos essenciais, preparações para limpar e 

branquear, lubri�cantes, combustíveis, velas, prepara-

ções farmacêuticas, veterinárias e sanitárias, serralha-

ria e quinquilharia metálica, aparelhos eléctricos para 

cozinha, aparelhos eléctricos para a limpeza domésti-

ca, aparelhos eléctricos para a higiene pessoal e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, lâminas e ferramentas 

manuais, aparelhos e instrumentos fotográ�cos, cine-

matográ�cos e ópticos, óculos e óculos de sol, apare-

lhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos de 

iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de 

cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, 

de distribuição de água e instalações sanitárias, veícu-

los, armas de fogo, pirotecnia, objectos em prata, ins-

trumentos de relojoaria e cronométricos, metais pre-

ciosos, joalharia, pedras preciosas, capas em couro 

para dispositivos electrónicos, vestuário em couro, 

bolsas em couro, cintos em couro, bolsas de mão, bol-

sas, carteiras, pastas em couro, sacos, bagagem, guar-

da-chuvas, espelhos, cordas, cordéis, redes, tendas, �os 

e linhas para uso têxtil, cabides para vestuário, estei-

ras de mesa, artigos para a costura, coberturas de 

cama e de mesa, tecidos, vestuário, calçado, chapela-

ria, rendas e bordados, botões, faixas, al�netes e agu-

lhas, �ores arti�ciais, carpetes, tapetes, brinquedos e 

artigos de desporto, alimentos e bebidas, carne, peixe, 

não vivo, aves domésticas, frutos e legumes em conser-

va, secos e cozidos, doces [geleias] e coulis de frutas 

[molhos], ovos, leite e laticínios, óleos e gorduras para 

a alimentação, café, chá, cacau, açúcar, arroz, farinhas, 

pães e bolos, condimentos, fruta e legumes frescos, 

cerveja, águas minerais, bebidas de fruta e outras be-

bidas não alcoólicas, bebidas alcoólicas, �ores, �ores 

secas, tabaco, artigos para fumadores e fósforos, per-

mitindo igualmente que os clientes possam visualizar 

e comprar convenientemente estes produtos através de 

um web site na Internet com mercadorias em geral e 

numa loja de venda por grosso, através de um catálogo 

de mercadorias em geral para venda à distância ou 

através de telecomunicações e em lojas de venda a re-

talho; serviços de secretariado; fornecimento de infor-

mação estatística empresarial; organização de exposi-

ções com �ns comerciais ou de publicidade; serviços 

de assistência empresarial relacionados com a compi-

lação e aluguer de listas e correio; investigações em 

negócios comerciais; serviços de administração comer-

cial para o processamento de vendas feitas através da 

Internet; serviços de referências comerciais e de colo-

cação de pessoal; serviços de agências de despacho al-

fandegário (serviços de agências de importação-expor-

tação); serviços de agências de importação-exportação 

(despacho alfandegário); serviços de agências para a 

subscrição de jornais; reprodução de documentos; 

transcrição de comunicações (incluindo a escrita em 

papel stencil [papel para mimeógrafo]); aluguer de 

equipamento de escritório; gestão do relacionamento 

com clientes; gestão de empresas em relação a comér-

cio electrónico; gestão e administração de negócios re-

lacionados com programas de patrocínios; serviços de 

contabilidade; serviços de bene�cência, nomeadamen-

te, organização e realização de programas de volunta-

riado e projectos de serviço comunitário; aluguer de 

stands de vendas; fornecimento de informações em 

matéria de contactos comerciais; optimização de mo-

tores de busca; optimização de tráfego de websites; 

serviços publicitários através de PPC (pay-per-click); 

serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios comerciais para prestadores de serviços em regi-

me de freelance; negociação e conclusão de transações 

comerciais para terceiros; actualização e manutenção 

de dados em bases de dados informáticas; serviços de 

gestão de projectos comerciais para projectos de cons-

trução; fornecimento de informações comerciais atra-

vés de um website; promoção de bens e serviços atra-

vés do patrocínio de eventos desportivos; serviços de 

aquisições; serviços de fornecimento para terceiros, 

trocas comerciais e serviços de informação para con-

sumidores; serviços informatizados de recolha de da-

dos de pontos de venda; promoção da venda de bens e 

serviços de terceiros através da concessão de pontos 
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por utilização de cartões de crédito ou utilização de 

software de aplicações de �nanças móvel; desenvolvi-

mento e coordenação de projetos de voluntariado para 

organizações de caridade; informações promocionais e 

serviços de assessoria prestados a membros, assinantes 

e utilizadores de programas de �delização, incentivo e 

oferta; serviços promocionais sob a forma de progra-

mas de bónus para compras de determinados produtos 

e serviços, incluindo a oferta de benefícios relaciona-

dos com compras e estilos de vida ecológicos; gestão 

comercial de frotas de transporte; serviços de forneci-

mento de um mercado em linha para compradores e 

vendedores de activos não fungíveis baseados em ca-

deias de blocos e tokens não fungíveis; serviços de 

operação de mercados em linha com moedas virtuais e 

digitais e coleccionáveis e tokens não fungíveis basea-

das em cadeias de blocos; serviços de fornecimento de 

um website com um mercado em linha para venda e 

comércio de artigos virtuais; serviços de publicidade 

para terceiros no domínio dos tokens não fungíveis e 

dos artigos digitais; serviços de publicidade de instru-

mentos �nanceiros e de serviços �nanceiros relaciona-

dos com tokens não fungíveis, activos digitais e a tran-

sacção de moedas virtuais e digitais; serviço de con-

sultoria empresarial e prestação de informações técni-

cas e aconselhamento nos domínios da gestão empre-

sarial de artigos digitais; serviços de recolha e sistema-

tização de dados empresar iais relacionados com 

tokens não fungíveis, outros activos digitais e a tran-

sacção de moedas virtuais e digitais; serviços de reco-

lha, pesquisa, compilação, sistematização, análise, 

processamento, gestão e veri�cação de dados empresa-

riais relacionados com tokens não fungíveis, outros ac-

tivos digitais e a transacção de moedas virtuais e digi-

tais; serviços de fornecimento de serviços de recolha 

de activos digitais, nomeadamente, operação de um 

mercado em linha para transacções e serviços de regis-

to utilizando tecnologia de software baseada em ca-

deias de blocos e contratos inteligentes para activos di-

gitais; informação, assessoria e consultadoria em rela-

ção a todos os serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194208

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e desenvolvimento relacionados com os mes-

mos, serviços de análise e pesquisas industriais; con-

cepção e desenvolvimento de hardware e software; 

software como serviço [SaaS]; cadeias de blocos como 

serviço [BaaS]; encriptação, desencriptação e autenti-

cação de informação, mensagens e dados; prestação de 

serviços de autenticação de utilizadores utilizando tec-

nologia biométrica, de reconhecimento facial, de au-

tenticação por impressões digitais, de reconhecimento 

de voz e outros tipos de hardware e software de auten-

ticação para a prestação de serviços �nanceiros, tran-

sacções de comércio electrónico, donativos, acompa-

nhamento de produtos licenciados e envolvimento com 

fãs; serviços de protecção de dados; segurança, protec-

ção e recuperação em matéria de TI (tecnologias de 

informação); análise de ameaças à segurança informá-

tica para proteção de dados; fornecimento de serviços 

de segurança para redes informáticas, acesso a compu-

tadores e transacções informatizadas; certificação 

(controle de qual idade) de dados através de blo-

ckchain; autenticação de dados através de blockchain; 

incluindo todos os serviços acima mencionados para 

utilização com sistemas de pagamento; serviços infor-

máticos relacionados com a transmissão de informa-

ção, dados, documentos, e imagens através da Internet; 

provedor de serviços de aplicação [ASP], nomeada-

mente, alojamento de aplicações de software informá-

tico de terceiros; provedor de serviços de aplicação 

[ASP] para a prestação de software na área de confe-

rências, áudio conferências, mensagens electrónicas, 

colaboração em documentos, videoconferências, e 

processamento de voz e chamadas à base da web; for-

necimento de software em linha não descarregável 

para facilitar a interoperabilidade de várias aplicações 

de software; serviços de apoio técnico relacionados 

com software e aplicações de computador on-line, por 

correio electrónico e por telefone; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma comunidade on-

-line onde utilizadores registados podem participar em 

discussões, recolher reacções dos seus pares, constituir 

comunidades virtuais, participar em serviços de redes 

sociais, e partilhar documentos; assessoria em tecnolo-

gia informática prestada a utilizadores da Internet 
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através de uma linha directa de apoio; serviços infor-

máticos relacionados com a criação de índices de in-

formação, sites e recursos em redes informáticas; pres-

tação de motores de pesquisa; concepção de computa-

dores, computadores portáteis (notebooks), computa-

dores portáteis (laptops), computadores portáteis e de 

mão; concepção de assistentes pessoais digitais e leito-

res multimédia pessoais; concepção de telemóveis e 

smartphones; concepção de câmaras digitais; serviços 

de computadores; programação de computadores; ser-

viços de integração de sistemas informáticos; análise 

informática; programação de computadores para a de-

fesa contra vírus; serviços de software de sistemas de 

computador; design de software; design de sistemas de 

computador; concepção e desenvolvimento de páginas 

Web; alojamento de websites; alojamento de aplica-

ções de software para a procura e recuperação de in-

formação de bases de dados e redes informáticas; pres-

tação de informações técnicas a pedido explícito de 

utilizadores �nais por meio telefónico ou de uma rede 

informática mundial; consultoria em software; serviços 

informáticos relacionados com a procura personalizá-

vel em bases de dados informáticas e websites; codi�-

cação e descodi�cação de sinais informáticos e elec-

trónicos; conversão de dados ou documentos de supor-

te físico para formato eletrónico; serviços de teste e de 

avaliação de produtos; serviços de arquitectura e de-

sign; design de interiores de edifícios, escritórios e 

apartamentos; serviços informáticos; serviços de infor-

mação de redes, nomeadamente, prestação de infor-

mação técnica relacionada com computadores e redes 

na área de negócios comerciais e comércio electrónico; 

fornecimento de programas de gestão de riscos de se-

gurança informática; serviços de informação, conheci-

mento, e testes em matéria de segurança informática; 

serviços de garantia de qualidade; serviços informáti-

cos relacionados com a certi�cação de transacções co-

merciais e a preparação de relatórios em relação sobre 

as mesmas; serviços de segurança para o controle de 

acesso a computadores, redes electrónicas e bases de 

dados; serviços de segurança de serviços de transmis-

são de dados e de transacções através de redes infor-

máticas; consultadoria na área de segurança de dados; 

consultadoria tecnológica em relação a segurança de 

telecomunicações; serviços de segurança de redes de 

comunicação informatizada; prestação de informações 

na área da Internet, rede informática mundial e segu-

rança de redes de comunicação informatizadas e 

transmissão segura de dados e informação; serviços de 

consultadoria na área da Internet, rede informática 

mundial e segurança de redes de comunicação infor-

matizadas, serviços de segurança informática; serviços 

de autenticação para segurança informática; reconhe-

cimento on-line de assinaturas electrónicas; backup 

externo de dados; armazenamento electrónico de da-

dos; informações sobre tecnologia e programação in-

formáticas através de um website; serviços de carto-

gra�a; computação em nuvem; serviços de fornecimen-

to de alojamento em nuvem; prestação de utilização 

temporária de software não-descarregável em nuvem e 

software de computação em nuvem; armazenamento 

electrónico de dados; fornecimento de sistemas infor-

máticos virtuais e ambientes informáticos virtuais 

através de computação em nuvem; aluguer de software 

de entretenimento; investigação técnica no domínio da 

compensação por emissões de carbono; prestação de 

informações, assessoria e consultadoria relacionadas 

com compensações relativas a emissões de carbono; 

prestação de informação tecnológica sobre inovações 

ecológicas e aceitáveis do ponto de vista ambiental; 

serviços de testes, avaliação e controlo ambientais; in-

vestigação no domínio da protecção e conservação 

ambiental; investigação e prestação de informações 

cientí�cas em matéria de alterações climáticas; servi-

ços de consultadoria cientí�ca e industrial relaciona-

dos com combustíveis, emissões de combustíveis e dió-

xido de carbono e questões ambientais; serviços de ci-

ência e tecnologia relacionados com recomendação de 

linhas de acção para reduzir a emissão de dióxido de 

carbono de uma forma economicamente e�ciente; ser-

viços de ciência e tecnologia relacionados com a gestão 

de programas de compensação pela emissão de carbo-

no; serviços de investigação, gestão e protecção am-

biental; serviços de fornecimento de utilização tempo-

rária de software informático em linha não descarre-

gáveis para utilização no comércio electrónico, arma-

zenamento, envio, recepção, aceitação e transmissão 

de moeda digital, tokens não fungíveis e outros artigos 

digitais, e gestão de transacções digitais; serviços de 

software como serviço (SaaS) e plataforma como ser-

viço (PaaS) com software para utilização em ligação 

com o fornecimento de uma plataforma digital para 

fornecer acesso e navegação a tokens e outros activos 

digitais não fungíveis, e mercados e leilões de tokens 

não fungíveis; serviços de software como serviço 

(SaaS) com software para criar, vender, comprar, ne-

gociar, possuir, armazenar e gerir tokens não fungí-

veis, activos digitais, artigos e dados digitais; serviços 

de plataforma como serviço (PaaS) com software para 

criar, vender, comprar, negociar, possuir, armazenar e 
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gerir �chas não fungíveis, activos digitais, bens e dados 

digitais; serviços de fornecimento de utilização tempo-

rária de software informático em linha não descarre-

gáveis para utilização como carteira electrónica e car-

teira digital; serviços de fornecimento de software in-

formático não descarregáveis para gestão e veri�cação 

de tokens não fungíveis, artigos digitais e transacções 

de bens digitais utilizando tecnologia de cadeia de blo-

cos; serviços de autenticação e verificação de dados 

nos campos de obras de arte, tokens não fungíveis e 

suportes digitais, utilizando tecnologia de cadeia de 

blocos; serviços de fornecimento de software não des-

carregável para um mercado em linha para comprado-

res e vendedores de artigos; fornecimento de um web-

site que contenha informações sobre tokens não fungí-

veis, meios digitais e obras de arte; serviços informáti-

cos, nomeadamente, criação de uma plataforma online 

para a transferência e troca de moedas digitais virtu-

ais, e activos digitais em transacções de mercado; ser-

viços informáticos, nomeadamente, a criação de uma 

plataforma online para a venda e angariação de fundos 

para empresas através da utilização de moedas virtu-

ais e digitais, e de activos digitais; serviços de consul-

toria tecnológica no domínio das moedas virtuais e di-

gitais e tokens não fungíveis; fornecimento de infor-

mação tecnológica no domínio das moedas virtuais e 

digitais e de tokens não fungíveis; concepção de 

software informático para facilitar as transacções de 

moedas virtuais e digitais e de tokens não fungíveis; 

concepção de plataformas em linha para facilitar as 

transacções de moedas virtuais e digitais e de tokens 

não fungíveis; concepção de obras de arte e imagens 

digitais para uso comercial; fornecimento de software 

não descarregável para criar, acordar (agreeing), exe-

cutar, gerir e executar contratos inteligentes; forneci-

mento de software informático em linha não descarre-

gáveis sob a forma de, ou para interagir com, contratos 

inteligentes para facilitar a negociação de moedas vir-

tuais e digitais, tokens de blocos e outros activos digi-

tais numa plataforma de negociação; fornecimento de 

utilização temporária de software informático em li-

nha não descarregáveis para permitir aos utilizadores 

criar, trocar, armazenar, armazenar, enviar, receber, 

aceitar e transmitir electronicamente tokens não fun-

gíveis e outros activos digitais baseados na tecnologia 

de cadeia de blocos e contratos inteligentes; serviços 

de provedor de serviços de aplicações (ASP) com 

software informático para permitir a construção de 

aplicações na cadeia de blocos e a interacção com con-

tratos inteligentes da cadeia de blocos; serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) com contratos inteligen-

tes baseados na cadeia de blocos que podem ser acor-

dados e executados automaticamente; fornecimento de 

software em linha não descarregável para permitir 

transacções em moedas virtuais e digitais, tokens não 

fungíveis, e artigos relacionados utilizando a cadeia de 

blocos, contratos inteligentes, e tecnologias relaciona-

das; serviços de consultadoria, informação e assessoria 

em relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194341

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194342

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194343

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

  Endereço : M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194348

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

[730]  Requerente : 

 ZERO TO SEVEN INC.

  Endereço : 76

, YTN 17/18

 (Sangam-dong, YTN-Newsquare), 17F/18F, 76 Sanga-

msan-ro, Mapo-gu, Seoul 03926, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194356

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

[730]  Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

  Endereço : Kolon One & Only Tower, 110, Ma-

gokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos; sacos desportivos; carteiras; 

sacos de mão; estojos de couro ou lâmina de couro; 

couro (bruto ou semi-trabalhados); imitação de couro; 

vestuário para animais de estimação; coleiras para 

animais; chapéus-de-chuva; chapéus-de-sol; benga-

lões; estojos para chaves; e sacos para alpinistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194357

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

[730]  Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

  Endereço : Kolon One & Only Tower, 110, Ma-

gokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Mult ibolsos (vestuár io); calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas para alpinismo; 

palmilhas para calçado; palmilhas; solas para calçado; 

peças de metal para calçado; vestuário desportivo; 

vestuário para corrida; uniformes para atletas; vestuá-

rio para treino; vestuário exterior; casações; vestidos 

tradicionais Coreanos; roupa interior; camisolas de 

lã; camisas; peúgas; meias; luvas (vestuário); abafos 

para as orelhas (vestuário); abafos para os pés, sem ser 

aquecidos electricamente; lenços estampados (lenços); 

xailes; lenços de cabeça; gravatas; bonés (chapelaria); 

vestuário impermeável; cintos (vestuário); e vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194358

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

[730]  Requerente : KOLON INDUSTRIES, INC.

  Endereço : Kolon One & Only Tower, 110, Ma-

gokdong-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Agências de promoção de vendas, ser-

viços de vendas a retalho e por grosso a partir de um 

sítio na internet para vendas de mercadorias gerais; 

agências de promoção de vendas, serviços de vendas a 

retalho e por grosso relacionados com vestuário, ves-

tuário exterior, casacões, roupa interior, camisolas de 

lã, camisas, joalharia, sacos, carteiras, calçado, sapa-

tos, chapéus-de-chuva, vestuário de cama, artigos des-

portivos, equipamento para alpinistas, tendas, artigos 

ópticos, tecidos, relógios de parede e mesa, relógios, 

brinquedos, artigos de papelaria, acessórios de moda, 
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cosméticos, bonés, chapéus, e artigos para campismo; 

publicidade; e propaganda.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194359

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador e periféricos 

de computador; componentes e equipamentos eléctri-

cos, electrónicos e informáticos, nomeadamente, mi-

croprocessadores, semicondutores, interconectores e 

circuitos passivos; software eletromecânico e hardware 

para conectar comunicações e redes de dados, micro-

chips, placas de circuito impressas, servidores e painéis 

de exibição; software e hardware informáticos para ar-

mazenamento de dados; sistemas de pontos de venda, 

nomeadamente leitores de códigos de barras; software 

e hardware informáticos de identi�cação automática; 

software e hardware informáticos para distribuição 

de conteúdos através de meio sem �os; software infor-

mático e hardware operacional embutido; software e 

hardware de radiofrequência e microondas para conec-

tar comunicações e redes de dados; equipamentos de 

informação tecnológica e audiovisuais, nomeadamen-

te, computadores e hardware de computador; software 

informático para uso na monitorização e para relatar a 

situação de equipamentos de escritório usados na có-

pia, impressão e fotocópia; software informático para 

uso na monitorização de níveis de tinta, níveis de to-

ner, níveis de papel e outros níveis de fornecimento de 

equipamentos de escritório usados na cópia, impressão 

e fotocópia; software informático para uso na medi-

ção, contagem e relatos de utilização de equipamentos 

de escritório usados na cópia, impressão e fotocópia; 

equipamento de processamento de dados, nomeada-

mente, hardware de computador.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194360

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Manuais de utilizador e instruções 

para hardware de computador e software de computa-

dor.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194361

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, aparelhos para jogar jo-

gos, equipamento desportivo, de diversão e artigos de 

fantasia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194362

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de informa-

ções relacionadas com artigos e serviços na internet, 

nomeadamente, provisão de informação sobre serviços 

e produtos de consumo através da internet; obtenção 

de contratos para compra e venda de mercadorias; ser-

viços de lojas de vendas por grosso e retalho online e 
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serviços de lojas de vendas por grosso de equipamento 

eléctrico, electrónico e informático, motores eléctricos 

e máquinas, componentes e produtos eletromecânicos, 

dispositivos optoelectrónicos; serviços de gestão logís-

tica de frotas (serviços administrativos e comerciais); 

serviços de gestão de cadeias de fornecimento de pro-

dutos (serviços administrativos e comerciais); serviços 

de distribuição em áreas de equipamento eléctrico e 

electrónico, hardware e software de computador, e 

motores eléctricos e máquinas; serviços de distribuição 

especializada de electrónicos, componentes e produtos 

eletromecânicos, equipamento eléctrico, computado-

res e equipamentos informáticos, dispositivos optoe-

lectrónicos; serviços de consultoria comercial em áreas 

de tecnologia de informação e automoção; serviços de 

lojas de vendas a retalho online apresentando equipa-

mentos de tecnologia de informação; serviços de lojas 

de vendas a retalho apresentando equipamentos de 

tecnologia de informação; serviços de encomendas em 

lojas de vendas por grosso apresentando equipamen-

tos de tecnologia de informação; serviços grossistas 

apresentando equipamentos de tecnologia de informa-

ção; distribuição e serviços de distribuição relaciona-

dos com computadores, hardware de computadores, 

software informático e de rede, componentes infor-

máticos e de rede, e periféricos de computador e de 

rede; serviços de revenda com valor acrescentado de 

produtos relacionados com computadores, hardware 

informático, software informático e de rede, compo-

nentes informáticos e de rede, e periféricos informáti-

cos e de rede; serviços de fornecimento para terceiros, 

nomeadamente, a compra de produtos e serviços para 

outras empresas relacionadas com tecnologia de in-

formação (TI), computadores, software informático, 

hardware informático, electrónicos de consumo, para 

telecomunicação e para redes informáticas; serviços 

de fornecimento para terceiros, nomeadamente, a 

compra de produtos de tecnologia de informação (TI), 

computadores, software informático, hardware infor-

mático, equipamentos para telecomunicação e para 

redes informáticas, e electrónicos de consumo para 

outras empresas; serviços de outsourcing [assistência 

em negócios comerciais] relacionado com o arranjo 

de fornecimento de produtos para terceiros; serviços 

de processamento de negócios através de outsourcing; 

serviços de outsourcing de negócios [assistência em ne-

gócios comerciais]; gestão administrativa por outsour-

cing para empresas; prestador de serviços externos no 

domínio da gestão do relacionamento com o cliente; 

serviços de facturação (invoicing); serviços de factura-

ção (billing); serviços de operação e gestão de centros 

de chamadas telefónicas (call centre), correio electró-

nico e chats para terceiros; serviços de administração 

comercial, nomeadamente, monitorização, rastreio, 

preparação de relatórios e renovação de licenças para 

artigos e serviços para terceiros; serviços de adminis-

tração comercial relacionada com o rastreio, renova-

ção e gestão de contratos de subscrição e licenças para 

hardware de computador e software informático; ser-

viços de gestão das relações com os clientes; serviços 

de gestão de clientes para terceiros; serviços de gestão 

comercial; serviços de administração e de consultoria 

comercial; serviços de gestão de assistência comercial; 

serviços de pesquisa comercial; serviços de suporte 

comercial, na natureza de consultoria comercial, con-

sultoria em estudos de mercado/comercial e consulto-

ria em gestão comercial; serviços de apoio comercial 

(apoio administrativo), nomeadamente, monitoriza-

ção, determinação, rastreio, resumo e fornecimento de 

relatórios sobre o estado dos equipamentos, contagem 

de páginas e custos por cópia, leituras de tinta, toner e 

níveis de papel, desempenho, localização, e utilização 

de equipamento de escritório utilizado para cópia, 

impressão e fotocópias; serviços de apoio comercial, 

nomeadamente, serviços de gestão de cadeias de abas-

tecimento; serviço de consultoria comercial; concep-

ção e desenvolvimento de materiais de marketing e de 

publicidade para terceiros; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de marketing; pesquisa de mercado; 

serviços de publicidade; compilação de estatística.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194363

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de instalação, manutenção e 

reparação de hardware de computador e de aparelhos 

de telecomunicação.

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194364

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicação.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194365

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de armazenagem de artigos e 

artigos de empacotamento para transporte e entrega 

de produtos informáticos, dispositivos electrónicos e 

eléctricos, instrumentos e componentes e produtos in-

formáticos; serviços de logística, nomeadamente, logís-

tica da cadeia de abastecimento e serviços de logística 

inversa, nomeadamente, armazenamento, transporte 

e entrega de documentos, pacotes, matérias-primas e 

outros serviços de transporte para terceiros através da 

via aérea, ferroviária, naval ou por camião; serviços de 

aconselhamento e consultoria no domínio do armaze-

namento de bens e artigos de embalagem para trans-

porte.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194367

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, nomeadamente, 

fornecimento de formação através de salas de aula, 

no local e em seminários de instrução, arranjo e con-

dução de conferências, fóruns de discussão, exposi-

ções, programas educativos, seminários, simpósios 

e workshops, todos relacionados com hardware de 

computador e software informático, e informação e 

aconselhamento relacionado com os serviços acima 

mencionados; formação em áreas de operação de com-

putadores e produtos relacionados com computadores.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194369

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança para a protecção 

física de bens tangíveis e indivíduos.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194370

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador e periféricos 

de computador; componentes e equipamentos eléctri-

cos, electrónicos e informáticos, nomeadamente, mi-
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croprocessadores, semicondutores, interconectores e 

circuitos passivos; software eletromecânico e hardware 

para conectar comunicações e redes de dados, micro-

chips, placas de circuito impressas, servidores e painéis 

de exibição; software e hardware informáticos para ar-

mazenamento de dados; sistemas de pontos de venda, 

nomeadamente leitores de códigos de barras; software 

e hardware informáticos de identi�cação automática; 

software e hardware informáticos para distribuição 

de conteúdos através de meio sem �os; software infor-

mático e hardware operacional embutido; software e 

hardware de radiofrequência e microondas para conec-

tar comunicações e redes de dados; equipamentos de 

informação tecnológica e audiovisuais, nomeadamen-

te, computadores e hardware de computador; software 

informático para uso na monitorização e para relatar a 

situação de equipamentos de escritório usados na có-

pia, impressão e fotocópia; software informático para 

uso na monitorização de níveis de tinta, níveis de to-

ner, níveis de papel e outros níveis de fornecimento de 

equipamentos de escritório usados na cópia, impressão 

e fotocópia; software informático para uso na medi-

ção, contagem e relatos de utilização de equipamentos 

de escritório usados na cópia, impressão e fotocópia; 

equipamento de processamento de dados, nomeada-

mente, hardware de computador.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194371

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Manuais de utilizador e instruções 

para hardware de computador e software de computa-

dor.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194372

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, aparelhos para jogar jo-

gos, equipamento desportivo, de diversão e artigos de 

fantasia.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194373

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de informa-

ções relacionadas com artigos e serviços na internet, 

nomeadamente, provisão de informação sobre serviços 

e produtos de consumo através da internet; obtenção 

de contratos para compra e venda de mercadorias; ser-

viços de lojas de vendas por grosso e retalho online e 

serviços de lojas de vendas por grosso de equipamento 

eléctrico, electrónico e informático, motores eléctricos 

e máquinas, componentes e produtos eletromecânicos, 

dispositivos optoelectrónicos; serviços de gestão logís-

tica de frotas (serviços administrativos e comerciais); 

serviços de gestão de cadeias de fornecimento de pro-

dutos (serviços administrativos e comerciais); serviços 

de distribuição em áreas de equipamento eléctrico e 

electrónico, hardware e software de computador, e 

motores eléctricos e máquinas; serviços de distribuição 

especializada de electrónicos, componentes e produtos 

eletromecânicos, equipamento eléctrico, computado-

res e equipamentos informáticos, dispositivos optoe-

lectrónicos; serviços de consultoria comercial em áreas 

de tecnologia de informação e automoção; serviços de 

lojas de vendas a retalho online apresentando equipa-

mentos de tecnologia de informação; serviços de lojas 

de vendas a retalho apresentando equipamentos de 
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tecnologia de informação; serviços de encomendas em 

lojas de vendas por grosso apresentando equipamen-

tos de tecnologia de informação; serviços grossistas 

apresentando equipamentos de tecnologia de informa-

ção; distribuição e serviços de distribuição relaciona-

dos com computadores, hardware de computadores, 

software informático e de rede, componentes infor-

máticos e de rede, e periféricos de computador e de 

rede; serviços de revenda com valor acrescentado de 

produtos relacionados com computadores, hardware 

informático, software informático e de rede, compo-

nentes informáticos e de rede, e periféricos informáti-

cos e de rede; serviços de fornecimento para terceiros, 

nomeadamente, a compra de produtos e serviços para 

outras empresas relacionadas com tecnologia de in-

formação (TI), computadores, software informático, 

hardware informático, electrónicos de consumo, para 

telecomunicação e para redes informáticas; serviços 

de fornecimento para terceiros, nomeadamente, a 

compra de produtos de tecnologia de informação (TI), 

computadores, software informático, hardware infor-

mático, equipamentos para telecomunicação e para 

redes informáticas, e electrónicos de consumo para 

outras empresas; serviços de outsourcing [assistência 

em negócios comerciais] relacionado com o arranjo 

de fornecimento de produtos para terceiros; serviços 

de processamento de negócios através de outsourcing; 

serviços de outsourcing de negócios [assistência em ne-

gócios comerciais]; gestão administrativa por outsour-

cing para empresas; prestador de serviços externos no 

domínio da gestão do relacionamento com o cliente; 

serviços de facturação (invoicing); serviços de factura-

ção (billing); serviços de operação e gestão de centros 

de chamadas telefónicas (call centre), correio electró-

nico e chats para terceiros; serviços de administração 

comercial, nomeadamente, monitorização, rastreio, 

preparação de relatórios e renovação de licenças para 

artigos e serviços para terceiros; serviços de adminis-

tração comercial relacionada com o rastreio, renova-

ção e gestão de contratos de subscrição e licenças para 

hardware de computador e software informático; ser-

viços de gestão das relações com os clientes; serviços 

de gestão de clientes para terceiros; serviços de gestão 

comercial; serviços de administração e de consultoria 

comercial; serviços de gestão de assistência comercial; 

serviços de pesquisa comercial; serviços de suporte 

comercial, na natureza de consultoria comercial, con-

sultoria em estudos de mercado/comercial e consulto-

ria em gestão comercial; serviços de apoio comercial 

(apoio administrativo), nomeadamente, monitoriza-

ção, determinação, rastreio, resumo e fornecimento de 

relatórios sobre o estado dos equipamentos, contagem 

de páginas e custos por cópia, leituras de tinta, toner e 

níveis de papel, desempenho, localização, e utilização 

de equipamento de escritório utilizado para cópia, 

impressão e fotocópias; serviços de apoio comercial, 

nomeadamente, serviços de gestão de cadeias de abas-

tecimento; serviço de consultoria comercial; concep-

ção e desenvolvimento de materiais de marketing e de 

publicidade para terceiros; promoção de vendas para 

terceiros; serviços de marketing; pesquisa de mercado; 

serviços de publicidade; compilação de estatística.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194374

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de instalação, manutenção e 

reparação de hardware de computador e de aparelhos 

de telecomunicação.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194375

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicação.

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194376

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de armazenagem de artigos e 

artigos de empacotamento para transporte e entrega 

de produtos informáticos, dispositivos electrónicos e 

eléctricos, instrumentos e componentes e produtos in-

formáticos; serviços de logística, nomeadamente, logís-

tica da cadeia de abastecimento e serviços de logística 

inversa, nomeadamente, armazenamento, transporte 

e entrega de documentos, pacotes, matérias-primas e 

outros serviços de transporte para terceiros através da 

via aérea, ferroviária, naval ou por camião; serviços de 

aconselhamento e consultoria no domínio do armaze-

namento de bens e artigos de embalagem para trans-

porte.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194378

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, nomeadamente, 

fornecimento de formação através de salas de aula, 

no local e em seminários de instrução, arranjo e con-

dução de conferências, fóruns de discussão, exposi-

ções, programas educativos, seminários, simpósios 

e workshops, todos relacionados com hardware de 

computador e software informático, e informação e 

aconselhamento relacionado com os serviços acima 

mencionados; formação em áreas de operação de com-

putadores e produtos relacionados com computadores.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194380

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança para a protecção 

física de bens tangíveis e indivíduos.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194381

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

[730]  Requerente : GV20 Therapeutics LLC

  Endereço : One Broadway, 14th Floor, Kendal 

Square, Cambridge, Massachusetts 02142, United Sta-

tes

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o tra-

tamento do cancro; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças genéticas.

[540]  Marca : 

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

[300]  Prioridade : 2021/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/903,726

[210]  N.º : N/194382

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

[730]  Requerente : GV20 Therapeutics LLC
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  Endereço : One Broadway, 14th Floor, Kendal 

Square, Cambridge, Massachusetts 02142, United Sta-

tes

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Realização de avaliações iniciais no do-

mínio de novos produtos farmacêuticos; investigação 

e desenvolvimento na área de preparações e medica-

mentos farmacêuticos e bio-farmacêuticos; desenvolvi-

mento de produtos farmacêuticos e bio-farmacêuticos; 

investigação e desenvolvimento na área farmacêutica 

e biotecnológica; serviços de investigação farmacêu-

tica e bio-farmacêutica em áreas de cancro e doenças 

genéticas; serviços de investigação farmacêutica e bio-

-farmacêutica em áreas de identi�cação de biomarca-

dores; serviços de investigação farmacêutica e bio-far-

macêutica, nomeadamente, serviços de investigação e 

desenvolvimento de fármacos assistidos por inteligên-

cia arti�cial; software como serviço (SaaS) para inves-

tigação e desenvolvimento de fármacos assistidos por 

inteligência arti�cial.

[540]  Marca : 

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

[300]  Prioridade : 2021/08/26  Estados Unidos 

da América N.º 90/903,726

[210]  N.º : N/194447

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194448

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194484

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

 Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.)

  Endereço : 1 1

1

 1-1-1, Yakuin, Chuo-Ku, Fukuoka-City, Fukuoka, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Koei Tecmo Games Co., Ltd. 

(Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194485

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

 Kabushiki Kaisha LEVEL-5 (LEVEL-5 Inc.)

  Endereço : 1 1

1

 1-1-1, Yakuin, Chuo-Ku, Fukuoka-City, Fukuoka, Ja-

pan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Koei Tecmo Games Co., Ltd. 

(Kabushiki Kaisha Koei Tecmo Games)

  Endereço : 4-3-6 Minatomirai, Nishi-ku, Yokoha-

ma, Kanagawa, 220-8503 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194668

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : Islestarr Holdings Limited

  Endereço : 8 Surrey Street, London, WC2R 2ND 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

萜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194705

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : Cathay Paci�c Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Paci�c City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Meios e materiais digitais, nomea-

damente, fichas/tokens digitais de colecção, tokens 

digitais, tokens não fungíveis e arte digital; tokens não 

fungíveis (NFTs) e outras tokens de aplicação; tokens 

não fungíveis utilizados com tecnologia de cadeia de 

blocos; tokens não fungíveis utilizadas com tecnolo-

gia de cadeia de blocos para representar um artigo 

coleccionável; tokens não fungíveis com imagens e 

vídeos coleccionáveis; tokens não-fungíveis apresen-

tando arte digital; aplicações móveis, nomeadamente, 

software de aplicação informática para telemóveis e 

telefones inteligentes, ou outro dispositivo de mão ou 

portátil, nomeadamente, software multimédia interac-

tivo com informação visual, áudio e vídeo para utiliza-

dores sobre temas de arte, negócios, eventos culturais 

e históricos, entretenimento, moda, gastronomia, 

estilo de vida, literatura, música, retalho, desporto, 

viagens, tecnologia, e temas educativos de interesse 

geral; artigos virtuais descarregáveis, nomeadamente 

programas de computador com tokens não fungíveis 

para utilização em mundos virtuais em linha; software 

informático descarregável; software informático des-

carregável para criar, vender, comprar, negociar, pos-
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suir, armazenar e gerir tokens não fungíveis (NFT), 

suportes digitais, artigos e ambientes digitais, e dados; 

software de computador descarregável para utilização 

como carteira electrónica e carteira digital; software 

de computador descarregável para armazenamento 

electrónico de dados; software de computador des-

carregável para fornecer acesso a uma plataforma em 

linha para moedas virtual, criptográ�cas e digitais e a 

tokens de aplicação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194706

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : Cathay Paci�c Airways Limited

  Endereço : 8/F, North Tower, Cathay Paci�c City, 

8 Scenic Road, Hong Kong International Airport, 

Lantau, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de utilização 

temporária de software informático em linha não des-

carregáveis para utilização no comércio electrónico, 

armazenamento, envio, recepção, aceitação e trans-

missão de moeda digital, tokens não fungíveis e outros 

tokens de aplicação, e gestão de transacções digitais; 

serviços de Software como serviço (SaaS) e plataforma 

como serviço (PaaS) com software para utilização em 

ligação com o fornecimento de uma plataforma digital 

para fornecer acesso e navegação a arte digital, tokens 

não fungíveis e outros tokens de aplicação, e merca-

dos e leilões de tokens não fungíveis; fornecimento de 

software informático em linha não descarregáveis para 

fornecer acesso a tokens não fungíveis e outros tokens 

de aplicação; serviços de armazenamento electrónico 

de fotografias e vídeos digitais; serviços de software 

como serviço (SaaS), serviços de plataforma como 

serviço (PaaS), e serviços de software não descarre-

gáveis; serviços de software como serviço (SaaS) com 

software para criar, vender, comprar, negociar, pos-

suir, armazenar e gerir tokens não fungíveis, suportes 

e ambientes digitais e dados digitais; serviços de pla-

taforma como serviço (PaaS) com software para criar, 

vender, comprar, negociar, possuir, armazenar e gerir 

tokens não fungíveis, suportes e ambientes digitais e 

dados digitais; serviços de fornecimento de utilização 

temporária de software informático em linha não des-

carregáveis para utilização como carteira electrónica e 

carteira digital; serviços de fornecimento de software 

informático não descarregáveis para gestão e veri�ca-

ção de tokens não fungíveis (NFTs), suportes digitais e 

transacções de artigos digitais utilizando tecnologia de 

cadeia de blocos; serviços de autenticação e veri�cação 

de dados nos campos de obras de arte, tokens não fun-

gíveis (NFTs) e suportes digitais, utilizando tecnologia 

de cadeia de blocos; serviços de armazenamento elec-

trónico de dados; serviços de armazenamento electró-

nico de meios electrónicos, nomeadamente, dados de 

imagens, grá�cos, texto, vídeo e áudio; serviços de for-

necimento de software informático não descarregável 

para um mercado online para compradores e vendedo-

res de artigos; serviços de fornecimento de um sítio na 

rede apresentando informações sobre tokens não fun-

gíveis (NFTs), suportes digitais, e obras de arte; servi-

ços de fornecimento de um sítio na rede apresentando 

software informático não descarregável que possibilite 

aos usuários transferir e receber pagamentos �nancei-

ros; serviços informáticos, nomeadamente, criação de 

uma plataforma em linha para a transferência e troca 

de moedas virtuais, digitais e criptográ�cas, e de acti-

vos digitalizados em transacções de mercado; serviços 

informáticos, nomeadamente, criação de uma platafor-

ma em linha para a venda e angariação de fundos para 

empresas através da utilização de moedas virtuais, 

digitais e criptográ�cas, e de activos digitalizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194757

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 



9804    20   2022  5  18 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194758

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194759

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194760

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194761

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194762

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194763

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194764

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : NOVAGROUP CORP

  Endereço : No. 3.01, TM-DV18, 03rd Floor, V5-

V6 Tower, Lot V Condominium Combine Commercial 

and Of�ce Resident Area (Sunrise City, South Towers 

Area), 23 Nguyen Huu Tho Street, Tan Hung Ward, 

District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194765

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : No Va Land Investment Group 

Corporation

  Endereço : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi 

Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194766

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : No Va Land Investment Group 

Corporation

  Endereço : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi 

Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194767

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : No Va Land Investment Group 

Corporation

  Endereço : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi 

Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194768

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : No Va Land Investment Group 

Corporation

  Endereço : 313B-315 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi 

Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

  Nacionalidade :  Vietnamita

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194771

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Weichai Power Co., Ltd.

  Endereço : 

197

 197, Section A, Fushou East Street, High Technology 

Industrial Development Zone, Weifang City 261061, 

Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194772

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 Weichai Power Co., Ltd.

  Endereço : 

197

 197, Section A, Fushou East Street, High Technology 

Industrial Development Zone, Weifang City 261061, 

Shandong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194857

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : APTISSEN SA

  Endereço : Chemin du Champ-des-Filles 36A, 

CH-1228 Plan-les-Ouates, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos e veterinários; artigos ortopédicos; equipa-

mentos médicos para implantologia, microcirurgias e 

ortopedia; seringas para uso médico; seringas para uso 

médico e injeções.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194858

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : APTISSEN SA

  Endereço : Chemin du Champ-des-Filles 36A, 

CH-1228 Plan-les-Ouates, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos e veterinários; artigos ortopédicos; equipa-

mentos médicos para implantologia, microcirurgias e 

ortopedia; seringas para uso médico; seringas para uso 

médico e injeções.

[540]  Marca : 



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9807

[210]  N.º : N/194866

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 WonderPlanet Inc.

  Endereço : 23

18

 3-23-18 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194867

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : 

 WonderPlanet Inc.

  Endereço : 23

18

 3-23-18 Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194936

[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 : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194982

[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 : 35

[511]  Serviços : publicidade; publicidade através de 

meios electrónicos; divulgação de publicidade para 

terceiros por meio de uma rede global de computado-

res; serviços comerciais e de publicidade, nomeada-

mente, serviços de publicidade para registar o desem-

penho de publicidade, gerir, distribuir e veicular publi-

cidade, analisar dados de publicidade, relatar dados de 

publicidade e optimizar o desempenho de publicidade; 

serviços de publicidade, nomeadamente, gestão de 

campanhas publicitárias, segmentação, implementação 

e serviços de optimização; preparação e concretização 

de planos e conceitos de meios de comunicação e de 

publicidade; concepção de materiais publicitários para 

terceiros; serviços de publicidade, nomeadamente, pla-

neamento de média e compra de média para terceiros, 

serviços de avaliação e posicionamento de marca para 

terceiros e serviços de aquisição de publicidade para 

terceiros; veiculação de anúncios, nomeadamente, co-

locação de anúncios em sites para terceiros; publicida-

de, marketing e promoção de bens e serviços de tercei-

ros por meio do fornecimento de equipamento foto-

grá�co e de vídeo em eventos especiais; organização 

de exposições e eventos na área de desenvolvimento 

de software e hardware para �ns comerciais ou publi-

citários; serviços de publicidade, nomeadamente for-

necimento de espaço de publicidade classi�cada atra-

vés da Internet e outras redes de comunicação; compi-

lação de dados em bases de dados informáticas on-line 

e bases de dados pesquisáveis on-line na área das clas-

si�cados; promoção de bens e serviços de terceiros por 

meio de redes de computadores e de comunicação; 

promoção de produtos e serviços de terceiros por meio 

da distribuição de publicidade em vídeo na Internet e 

em outras redes de comunicação; fornecimento de 

eventos promocionais por meio de transmissão por �u-

xo contínuo de vídeo ao vivo; serviços de marketing e 

de promoção; consultadoria nas áreas da publicidade e 

marketing; serviços de consultadoria e assistência em-

presarial; consultadoria empresarial sobre actividades 

de marketing; serviços de consultadoria em estratégia 

de marca; consultadoria de negócios no domínio das 

telecomunicações; serviços de consultadoria de gestão 

empresarial para permitir que entidades empresariais, 

organizações não governamentais e organizações sem 

�ns lucrativos desenvolvam, organizem e administrem 

programas para oferecer maior acesso a redes de co-

municações globais; serviços de redes empresariais; 

consultadoria de emprego e serviços de recrutamento; 

serviços de publicidade para promover a conscienciali-

zação pública sobre actividades bene�centes, �lantró-

picas, voluntárias, públicas e comunitárias e activida-

des humanitárias; fornecer concursos e programas de 

premiação de incentivos para �ns de marketing e pu-

blicidade para �ns de reconhecimento, recompensa e 

encorajamento de indivíduos e grupos que participem 

em auto-aperfeiçoamento, auto-realização, caridade, 

�lantropia, voluntariado, serviço público e comunitá-

rio e actividades humanitárias e partilha de obras cria-

tivas; serviços de consultadoria de negócios para pro-

fissionais e empresas na área de desenvolvimento de 

software de aplicação para telefones celulares; organi-

zação, promoção, preparação e realização de eventos 

especiais, exposições e feiras de negócios para �ns co-

merciais, promocionais ou publicitários; organização e 

realização de eventos, actividades, vitórias e activida-

des para fins comerciais nas indústrias de entreteni-

mento interactivo, realidade virtual, electrónicos de 

consumo e entretenimento de jogos de vídeo; serviços 

de loja de venda a retalho on-line com hardware e 

software de realidade virtual e realidade aumentada; 

serviços de loja de venda a retalho on-line de conteú-

dos de realidade virtual e média digital, nomeadamen-

te, música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras 

audiovisuais e software de jogo de realidade virtual e 

aumentada; disponibilização de um espaço de merca-

do on-line para compradores e vendedores de produtos 

e serviços; serviços de intermediários comerciais com 

a �nalidade de facilitar a troca e a venda de serviços e 

produtos de terceiros por meio de redes de computa-

dores e de comunicação; conexão de compradores e 

vendedores através de um ambiente em rede on-line; 

fornecimento de informações de lista telefónica por 

meio de redes de comunicações globais; serviços pro-

mocionais, nomeadamente fornecimento de serviços 

de catálogos electrónicos; serviços de assistência em-

presarial, nomeadamente, gestão das relações com os 

clientes; fornecimento de informações comerciais; no-

meadamente, comentários de usuários sobre organiza-

ções empresariais, prestadores de serviços e outros re-

cursos; pesquisa [investigação] de marketing, nomea-

damente, campanha publicitária e pesquisa e análise 
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de preferências dos consumidores; pesquisa [investiga-

ção] de marketing; fornecimento de pesquisa de mer-

cado e serviços de informação; gestão de informações 

de negócios, nomeadamente, relatórios de informações 

de negócios e análises de negócios nas áreas de publi-

cidade e marketing; gestão de empresas; administração 

de empresas, serviços de trabalhos administrativos; 

compilação de directórios de negócios on-line com 

empresas, produtos e serviços de terceiros; promover o 

interesse público e a consciencialização sobre as ques-

tões que envolvem o acesso à Internet para a popula-

ção global; serviços de associação, nomeadamente 

promoção da adoção, aceitação e desenvolvimento de 

tecnologias informáticas de código aberto; organiza-

ção de eventos de redes empresar iais na área da 

software de código aberto; promoção de normas in-

dustriais comuns voluntárias para o desenvolvimento e 

execução de software; organizar e conduzir conferên-

cias de negócios; organização e direcção de conferên-

cias de negócios na área da desenvolvimento e utiliza-

ção de linguagens de programação; realização de in-

vestigações de negócios no domínio das redes sociais; 

serviços de consultadoria em matéria de avaliação de 

conteúdo de redes sociais; serviços de consultadoria 

em matéria de políticas e regulamentos de redes so-

ciais; serviços de marketing, publicidade e de promo-

ção; serviços comerciais e de publicidade; serviços de 

inteligência de mercado; fornecimento de um website 

com um mercado on-line para venda e comércio de 

produtos virtuais com outros utilizadores; serviços de 

transações de títulos on-line; organização e realização 

de eventos especiais para fins comerciais; cadeias de 

blocos como serviço [BaaS], nomeadamente, consulta-

doria e informações de negócios no campo da tecnolo-

gia de cadeias de blocos [blockchain]; fornecimento de 

lembretes electrónicos e noti�cações; serviços de pu-

blicidade e distribuição de informações, nomeadamen-

te fornecimento de espaço publicitário classificado 

através da Internet e de redes de comunicações; servi-

ços de publicidade, nomeadamente, de direcção e opti-

mização de publicidade on-line; organização e realiza-

ção de eventos especiais com �ns comerciais, promo-

cionais ou publicitários; serviços de associação que 

promovem os interesses de pro�ssionais e empresas na 

área de desenvolvimento de aplicativos de software 

para telemóveis; consultadoria de marca; serviços co-

merciais e de publicidade, nomeadamente, serviços de 

publicidade para rastrear o desempenho de publicida-

de, para gerir, distribuir e veicular publicidade, para 

analisar dados de publicidade, para relatar dados de 

publicidade e para optimizar o desempenho de publi-

cidade; serviços comerciais e de publicidade, nomea-

damente, planeamento de média e compra de média 

para terceiros; serviços de fornecimento para tercei-

ros, nomeadamente, compra de produtos e serviços 

para outras empresas; serviços de redes empresariais; 

serviços de bene�cência, nomeadamente, promoção da 

sensibilização do público sobre actividades de carida-

de, �lantrópicas, voluntárias, públicas e comunitárias 

e actividades humanitárias; serviços de consultadoria 

nas áreas de publicidade e marketing, nomeadamente, 

personalização de esforços de publicidade e marketing 

de terceiros; difusão de publicidade para terceiros 

através da Internet e de redes de comunicação; servi-

ços de empregabilidade e recrutamento de pessoal; fa-

cilitar a troca e venda de serviços e produtos de tercei-

ros através de redes informáticas e de comunicação; 

serviços de marketing, publicidade e promoção, nome-

adamente fornecimento de informações sobre descon-

tos, cupões, abatimentos, vouchers, hiperligações para 

websites de venda a retalho por terceiros e ofertas es-

peciais de produtos e serviços de terceiros; publicidade 

on-line e promoção de produtos e serviços de terceiros 

através da Internet; serviços de loja de retalho em li-

nha com realidade virtual, realidade mista e auricula-

res de realidade aumentada, jogos, conteúdos e supor-

tes digitais; serviços de loja de venda a retalho on-line 

relativos a dispositivos electrónicos de exercício físico 

de uso no corpo, balanças pessoais de pesagem, dispo-

sitivos de uso no corpo para registo de actividade físi-

ca, vestuário de desporto e exercício físico e acessórios 

para os produtos atrás referidos; organização, promo-

ção e direção de exposições, feiras comerciais e even-

tos com �ns comerciais; promoção de produtos e servi-

ços de terceiros através da distribuição de publicidade 

em vídeo na Internet e em redes de comunicação; pro-

moção de produtos e serviços de terceiros através da 

Internet e de redes de comunicação; fornecimento de 

diretórios de negócios on-line com negócios, produtos 

e serviços de terceiros; fornecimento de recursos on-

-line para conectar vendedores e compradores; forne-

cimento de instalações on-line para transmissão ao 

vivo de vídeo de eventos promocionais; fornecimento 

de recursos on-line para conectar vendedores e com-

pradores; serviços de venda a retalho e de retalho on-

-line de software, dispositivos electrónicos e calçado 

com sensores que permitem aos consumidores partici-

par em competições desportivas virtuais e aulas de 

exercício físico individuais e em grupo; serviços de 

venda por grosso e serviços de venda por grosso on-li-



9810    20   2022  5  18 

ne que permitem que os consumidores participem de 

treinos físicos, competições atléticas virtuais e aulas 

de ginástica individual e em grupo; serviços de venda 

por grosso relativos a dispositivos electrónicos de uso 

no corpo para exercício físico, balanças para uso pes-

soal, dispositivos de uso no corpo para registo de acti-

vidade física, vestuário de exercício físico e de despor-

to, e acessórios para os produtos atrás citados, Servi-

ços de venda a retalho, localizados dentro de arcadas 

comerciais e sozinhos, expondo uma variedade de pro-

dutos, nomeadamente, artigos de venda generalizados, 

lembranças, novidades, artigos para ofertas, vestuário, 

acessórios de vestuário, joalharia, brinquedos, produ-

tos de desporto, artigos de papelaria, livros, filmes, 

fragrâncias, artigos de cuidado 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/194994

[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 : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195037

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195038

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195040

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195041

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 OFF-WHITE, LLC

  Endereço : 10601 #100

360

 360 Hamilton Ave., #100, White Plains, NY 10601, 

United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195043

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 LEONG SAN WENG

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195044

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

 LEONG SAN WENG

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195045

[220]  Data de pedido : 2022/03/09
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195046

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195078

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : 氹

  Endereço : 

701 16 1 803

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195188

[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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195190

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 AUSTRALIAN BOUNTY PTY. LTD.

  Endereço : 

3 3179

 Level 3, 42 Lakeview Drive, Scoresby 3179 Victoria 

Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195197

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 CHAN WAI CHEONG

  Endereço : 氹 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195198

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762 18F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 296C Panto-

ne 10407C 

[210]  N.º : N/195199

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762 18F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

Pantone 10408C, Pantone 10407C, 

[210]  N.º : N/195200

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

參 零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195201

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料

糖 糖 茶 料 不 料

料 糖 糖

料

茶 茶 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195202

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTI-

CAL HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 45

 45 Sha Mian North Street, Guangzhou, Guangdong, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 料 料

料 料 料

料 茶 茶 不

精
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195203

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para �ns médi-

cos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para 

uso médico ou uso veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; 

emplastros, materiais para pensos; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

bebidas adaptadas para uso médico ou uso veterinário; 

bebidas dietéticas adaptadas para uso médico; bebidas 

de suplemento dietético; bebidas dietéticas adaptadas 

para uso médico; suplementos medicinais para alimen-

tos à base de colagénio; preparações médicas contendo 

colagénio; suplementos dietéticos contendo bactérias 

de ácido láctico; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal; 

suplementos nutricionais efectivos para beleza; su-

plementos nutricionais; colagénio para fins médicos; 

suplementos dietéticos contendo colagénio; suplemen-

tos dietéticos com efeitos cosméticos; suplementos 

dietéticos com combinações de vitaminas e minerais; 

suplementos alimentares para consumo humano; su-

plementos alimentares contendo extractos de plantas; 

bebidas, alimentos e substâncias dietéticos adaptados 

para uso medicinal; suplementos dietéticos para uso 

medicinal; suplementos de alimento sob a forma de 

pó, líquido, cápsulas, pílulas e comprimidos, para �ns 

medicinais; preparações médicas contendo colagénio; 

preparações médicas contendo bactérias de ácido 

láctico; suplementos dietéticos de minerais para seres 

humanos; suplementos alimentares minerais; suple-

mentos minerais nutritivos; suplementos nutritivos; su-

plementos nutritivos para uso medicinal; preparações 

vitamínicas sob a forma de suplementos alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195204

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Cutelaria; talheres [cutelaria, garfos e 

colheres]; colheres para servir; ferramentas e instru-

mentos manuais (accionados manualmente); armas 

brancas; navalhas de barba.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195205

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Smartphones; capas para smartphones; 

acessórios para smartphones; software de aplicação; 

relógios inteligentes; suportes adaptadas a telemóveis; 

anéis de suporte para telemóveis; aparelhos e instru-

mentos científicos, de investigação, de navegação, de 

pesquisas, fotográficos, cinematográficos, audiovisu-

ais, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, 

de detecção, de ensaio, de inspecção, de socorro (sal-

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para 

a condução, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou uso de elec-

tricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, a 

transmissão, a reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; conteúdos gravados e descarre-

gáveis, software informático, suportes de gravação e 

armazenamento virgens, digitais ou analógicos; meca-
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nismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas regis-

tadoras, dispositivos de cálculo; computadores e dis-

positivos periféricos informáticos; fatos de mergulho, 

máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para 

mergulho, pinças para os mergulhadores e nadadores, 

luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração 

para natação subaquática; extintores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195206

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de parede e relógios de pul-

so; porta-chaves, correntes para chaves, e respectivos 

berloques; metais preciosos e suas ligas; joalharia, 

bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195207

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de viagem; sacos; bolsas; cartei-

ras de bolso; couro e imitações de couro; peles de ani-

mais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; trelas e 

vestuário para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195209

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas em matérias têxteis; roupa de 

cama e de mesa; roupa para uso doméstico; têxteis e 

sucedâneos de têxteis; cortinas em materiais têxteis ou 

em plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195212

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes frescos; fruta fresca; algas 

marinhas comestíveis não transformadas; animais 

aquáticos comestíveis [vivos]; legumes frescos cortados 

(não transformados); produtos agrícolas, aquacultu-

rais, hortícolas e florestais, em bruto e não transfor-

mados; grãos, em bruto e não transformados; ervas 

aromáticas frescas; plantas e �ores naturais; bolbos de 

�ores; sementes para plantação; animais vivos; alimen-

tos e bebidas para animais; malte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195214

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; preparações para 

alimentos e bebidas; serviços de catering; serviços 

de restaurantes; serviços de restaurantes self-service; 

serviços de fast-food take-away; serviços de cafés; 

serviços de cafeterias; serviços de restaurante chinês; 

serviços de loja de ramen (prato japonês à base de 

noodles); serviços de stand de noodles.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195215

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para �ns médi-

cos; alimentos e substâncias dietéticos adaptados para 

uso médico ou uso veterinário, alimentos para bebés; 

suplementos dietéticos para seres humanos e animais; 

emplastros, materiais para pensos; chumbo para den-

tes, cera dental; desinfectantes; preparações para a 

destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; 

bebidas adaptadas para uso médico ou uso veterinário; 

bebidas dietéticas adaptadas para uso médico; bebidas 

de suplemento dietético; bebidas dietéticas adaptadas 

para uso médico; suplementos medicinais para alimen-

tos à base de colagénio; preparações médicas contendo 

colagénio; suplementos dietéticos contendo bactérias 

de ácido láctico; bebidas dietéticas para uso medicinal; 

alimentos dietéticos adaptados para uso medicinal; 

suplementos nutricionais efectivos para beleza; su-

plementos nutricionais; colagénio para fins médicos; 

suplementos dietéticos contendo colagénio; suplemen-

tos dietéticos com efeitos cosméticos; suplementos 

dietéticos com combinações de vitaminas e minerais; 

suplementos alimentares para consumo humano; su-

plementos alimentares contendo extractos de plantas; 

bebidas, alimentos e substâncias dietéticos adaptados 

para uso medicinal; suplementos dietéticos para uso 

medicinal; suplementos de alimento sob a forma de 

pó, líquido, cápsulas, pílulas e comprimidos, para �ns 

medicinais; preparações médicas contendo colagénio; 

preparações médicas contendo bactérias de ácido 

láctico; suplementos dietéticos de minerais para seres 

humanos; suplementos alimentares minerais; suple-

mentos minerais nutritivos; suplementos nutritivos; su-

plementos nutritivos para uso medicinal; preparações 

vitamínicas sob a forma de suplementos alimentares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195216

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Cutelaria; talheres [cutelaria, garfos e 

colheres]; colheres para servir; ferramentas e instru-

mentos manuais (accionados manualmente); armas 

brancas; navalhas de barba.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195217

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Smartphones; capas para smartphones; 

acessórios para smartphones; software de aplicação; 

relógios inteligentes; suportes adaptadas a telemóveis; 

anéis de suporte para telemóveis; aparelhos e instru-

mentos científicos, de investigação, de navegação, de 
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pesquisas, fotográficos, cinematográficos, audiovisu-

ais, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, 

de detecção, de ensaio, de inspecção, de socorro (sal-

vamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para 

a condução, distribuição, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou uso de elec-

tricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, a 

transmissão, a reprodução ou processamento de som, 

imagens ou dados; conteúdos gravados e descarre-

gáveis, software informático, suportes de gravação e 

armazenamento virgens, digitais ou analógicos; meca-

nismos para aparelhos de pré-pagamento; caixas regis-

tadoras, dispositivos de cálculo; computadores e dis-

positivos periféricos informáticos; fatos de mergulho, 

máscaras de mergulho, tampões para os ouvidos para 

mergulho, pinças para os mergulhadores e nadadores, 

luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração 

para natação subaquática; extintores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195218

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Relógios de parede e relógios de pul-

so; porta-chaves, correntes para chaves, e respectivos 

berloques; metais preciosos e suas ligas; joalharia, 

bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos 

cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195219

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos de viagem; sacos; bolsas; cartei-

ras de bolso; couro e imitações de couro; peles de ani-

mais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, 

chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; trelas e 

vestuário para animais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195221

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas em matérias têxteis; roupa de 

cama e de mesa; roupa para uso doméstico; têxteis e 

sucedâneos de têxteis; cortinas em materiais têxteis ou 

em plástico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195224

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Legumes frescos; fruta fresca; algas 

marinhas comestíveis não transformadas; animais 

aquáticos comestíveis [vivos]; legumes frescos cortados 

(não transformados); produtos agrícolas, aquacultu-
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rais, hortícolas e florestais, em bruto e não transfor-

mados; grãos, em bruto e não transformados; ervas 

aromáticas frescas; plantas e �ores naturais; bolbos de 

�ores; sementes para plantação; animais vivos; alimen-

tos e bebidas para animais; malte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195226

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas; alojamento temporário; preparações para 

alimentos e bebidas; serviços de catering; serviços 

de restaurantes; serviços de restaurantes self-service; 

serviços de fast-food take-away; serviços de cafés; 

serviços de cafeterias; serviços de restaurante chinês; 

serviços de loja de ramen (prato japonês à base de 

noodles); serviços de stand de noodles.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195227

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, On-

tario, L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Suplementos nutricionais para a saúde 

e bem-estar geral; vitaminas; fraldas-calça para bebés; 

fraldas para bebés; fraldas de pano; fraldas de natação 

para bebés; alimentos para bebés; fraldas para bebés; 

leite formulado para bebés; preparações à base de 

mentol para bebés; leite em pó para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195228

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, On-

tario, L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Biberons [biberões] para bebés; bibe-

rons [biberões] de bebés; biberões para alimentação 

de bebés; tetinas para biberons; tetinas para bebés; 

chupetas/tetinas (para aliviar na dentição) para bebés; 

massajadores de gengiva para bebés; tetinas de biberão 

para alimentação; conta-gotas para administração de 

medicamentos, vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195229

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : The Ddrops Company Inc.

  Endereço : 126 Trowers Road, Woodbridge, On-

tario, L4L 5Z4, Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho 

de vestuário; serviços de armazém (lojas) de venda a 

retalho; serviços de lojas de venda a retalho de mobili-

ário; venda a retalho de software informático; venda a 

retalho de alimentos; vendas a retalho de brinquedos; 

serviços de armazém de comércio em linha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195231

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMI-

TED
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  Endereço : 53 55

7 702

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195232

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMI-

TED

  Endereço : 53 55

7 702

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195233

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 HONG KONG YUANFANG INDUSTRIAL LIMI-

TED

  Endereço : 53 55

7 702

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195245

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 CHAN KUOK LEONG

  Endereço : 159-207

14 F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195246

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 CHAN WAI CHEONG

  Endereço : 氹 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195247

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 CHAN WAI CHEONG

  Endereço : 氹 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195250

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195251

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195252

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GP S

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195253

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195254

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195255

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195256

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195257

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Stars Pulse Co., Ltd.

  Endereço : 239

2001 2002 2003 2004 2005

 Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No. 239 Tianhe 

North Road, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 

510610 China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195258

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : SIFI SPA

  Endereço : Via Ercole Patti, 36 - Frazione Lavi-

naio 95025 ACI Sant’Antonio (CT) Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195259

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-14C 5

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195260

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

 CHEONG WENG TOU

  Endereço : Avenida de Demetrio Cinatti No.3, 

Classic Bay 11A, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195270

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 106

1 X1301-C011511(

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195271

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

219 7 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195272

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

219 7 6

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195273

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 HO WAI U

  Endereço : 416 5/AA
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 Rua Cidade Coimbra No.416 Kong Fai Un , 5/AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195279

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : Kyowa Kirin Co., Ltd.

  Endereço : 1-9-2, Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; produtos 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195281

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : ( )

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

  E n d e r e ç o : 3 厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195282

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195283

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195284

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195285

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195286

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : Agensys, Inc.

  Endereço : 1 Astel las Way, Northbrook, IL 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S. E., Bothell, Wa-

shington 98021, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas para o tratamento do cancro; preparações e subs-

tâncias farmacêuticas para uso em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195287

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : Agensys, Inc.

  Endereço : 1 Astel las Way, Northbrook, IL 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[730]  Requerente : Seagen Inc.

  Endereço : 21823 30th Drive S. E., Bothell, Wa-

shington 98021, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações e substâncias farmacêuti-

cas para o tratamento do cancro; preparações e subs-

tâncias farmacêuticas para uso em oncologia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195288

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : AS AMERICA, INC.

  Endereço : 30 Knightsbridge Road, Piscataway 

New Jersey 08854, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações para o abaste-

cimento de água e �ns sanitários; sanitas com autoclis-

mo; sanitas; autoclismos para sanitas; assentos de sani-

tas; autoclismos; urinóis sanitários; bidés; assentos de 

bides; lavatórios sendo peças de instalações sanitárias; 

lavabos [lavatórios], sendo peças de instalações sanitá-

rias; lava-loiças (sink); lava-louças (kitchen sinks); ba-

nheiras; instalações de banho; chuveiros; cabines para 

duche (shower cubicles); cabines para duche (shower 

enclosures); acessórios de canalização, nomeadamen-

te, torneiras, acessórios de drenagem, bicos de despejo 

para banheiras, chuveiros, cabeças de chuveiros, ala-

vancas de autoclismos; instalações de casa de banho; 

remoinhos de água [aparelhos para fazer].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195289

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 LEI CHI KIN
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  Endereço : 氹 544C

4/D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195290

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[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/195291

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[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/195292

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[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/195293

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[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/195294

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[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/195295

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

 PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195296

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : ( )

 TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) 

CO., LTD.

  Endereço : 555

2304

 Rm.2304, Metro Plaza, No.555 Loushanguan Rd, 

Changning District, Shanghai, China 200051

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

林 料

殺

殺

泥

糖苷 量

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195297

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : ( )

 TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) 

CO., LTD.

  Endereço : 555

2304

 Rm.2304, Metro Plaza, No.555 Loushanguan Rd, 

Changning District, Shanghai, China 200051

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

理



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9827

理 理

理

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195298

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : ( )

 TOYOTA SUNTORY MIDORIE (SHANGHAI) 

CO., LTD.

  Endereço : 555

2304

 Rm.2304, Metro Plaza, No.555 Loushanguan Rd, 

Changning District, Shanghai, China 200051

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

林 料

殺

殺

泥

糖苷 量

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195299

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : G4 ELECTRONIC SPORTS 

CLUB CO., LTD.

  Endereço : 206-216 IS-

QUARE 1 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195300

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : G4 ELECTRONIC SPORTS 

CLUB CO., LTD.

  Endereço : 206-216 IS-

QUARE 1 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195301

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : G4 ELECTRONIC SPORTS 

CLUB CO., LTD.

  Endereço : 206-216 IS-

QUARE 1 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195302

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 Designa Hong Kong Limited

  Endereço : 27 7

702

 Rm 702, 7/F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier 

Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195303

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 Designa Hong Kong Limited

  Endereço : 27 7

702

 Rm 702, 7/F, Fu Fai Commercial Centre, 27 Hillier 

Street, Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195304

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195305

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195306

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195307

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195308

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195309

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195310

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B
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 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195311

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195312

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195313

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195314

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195315

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195316

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195317

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195318

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195319

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195320

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195321

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195322

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 没

[210]  N.º : N/195323

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 LEI POU I

  Endereço : 210-212

16 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195324

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

 LEI POU I

  Endereço : 210-212

16 P

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195325

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : Gravity Co., Ltd.
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  Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de jogos descarregáveis para 

dispositivos móveis; discos contendo jogos de vídeo; 

software de jogos de vídeo; circuitos electrónicos para 

armazenamento de programas de jogos de vídeo; cir-

cuitos electrónicos para gravação de programas desti-

nados a aparelhos de diversão para serem usados com 

ecrãs de cristais líquidos; programas de jogos on-line; 

programas de jogos de computador em formato elec-

trónico; software de jogos de realidade virtual on-line; 

software de jogos de computador descarregáveis atra-

vés de uma rede informática global e via dispositivos 

sem �os; programas de computador pré-gravados para 

jogos; programas de jogos de vídeo de computador; 

programas de jogos de computador de multimédia in-

teractiva; software de jogos de computador destinados 

a telemóveis; programas de jogos de computador des-

carregáveis através da Internet; programas de jogos de 

computador; software de jogos de computador, gra-

vados; discos ópticos com música; �cheiros de música 

descarregáveis; desenhos animados; tapetes de rato.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195326

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : Gravity Co., Ltd.

  Endereço : (Sangam-dong) 15F. Nuritkum Squa-

re R&D Tower, 396, World Cup Buk-Ro, Mapo-Gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de jogos; serviços de jogos on-

-line através de aplicações para dispositivos móveis; 

serviços de jogos on-line; exploração de instalações de 

jogos de PC; serviços de salões de jogos de arcadas; 

exploração de instalações de divertimento; serviços de 

organização e arranjo de competições de jogo online e 

de jogos de competição; planeamento/gestão de com-

petições de jogos on-line; serviços de acampamento de 

férias (divertimento); serviços de fornecimento de in-

formação relacionada com jogos de computador para 

entretenimento; fornecimento on-line de conteúdos de 

jogos; serviços de reportagens de informação; forneci-

mento on-line de vídeos, não descarregáveis; publica-

ção de livros; fornecimento de publicações electróni-

cas on-line, não descarregáveis; publicação on-line de 

livros e revistas electrónicos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195327

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195328

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  ( ) outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195329

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 199 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195330

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 Pa-

dova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195331

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 Pa-

dova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195332

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195333

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195334

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195335

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195336

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : ( )

 LOHMANN HAAS PHARMACEUTICALS (CHI-

NA) LIMITED

  E n d e r e ç o : 3 厦

2606-10

 Unit 2606-10 26/F Delta House 3 On Yiu Street Shatin 

NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195337

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 2 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195338

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 2 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195339

[220]  Data de pedido : 2022/03/18
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 2 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195340

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 363, 381

403

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195341

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 363, 381

403

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195342

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 363, 381

403

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195343

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 363, 381

403

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195344

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 363, 381

403

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195345

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

 The Haddad Apparel Group, Ltd.

  Endereço : 131 , 

90504

 131 Docks Corner Road, Dayton, New Jersey 08810, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195346

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

 The Haddad Apparel Group, Ltd.

  Endereço : 131

90504

 131 Docks Corner Road, Dayton, New Jersey 08810, 

USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195364

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195365

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195366

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195367

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195368

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195369

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

 LAO PENG SU

  Endereço : 561

19B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195370

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 181-187

6 T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195371

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : WEBZEN INC.
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  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/195372

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195373

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195374

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[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/195376

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Maserati S.p.A.

  Endereço : Via Ciro Menotti n.̊ 322, 41100 Mode-

na, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; veículos modelo à escala; veícu-

los de brinquedo; veículos de brincar telecomandados; 

conjuntos ( kits ) para construção ou de montagem 

de modelos à escala [brinquedos]; jogos electrónicos 

portáteis; brinquedos para andar montado; aparelhos 

para jogos; cartas de jogar; estojos para cartas de jo-

gar; quebra-cabeças; aparelhos e máquinas de jogos 
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de vídeo; jogos de tabuleiro; manípulos ( joysticks ) 

para jogos de vídeo; peluches [brinquedos]; robôs e au-

tómatos de brinquedo; tabuleiros de xadrez; artigos de 

ginástica e de desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195377

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Interbasic Holding Srl

  Endereço : Strada Settecamini n.̊  116, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria; cosméticos; perfumes; 

água-de-colónia; óleo de rosas; maquilhagem; lápis de 

sobrancelha; rímel; batons; produtos para depilação; 

óleos essenciais para uso pessoal; espumas de banho; 

creme de banho; loções de barbear; cremes de beleza, 

cremes evanescentes; loções para a pele; delineador 

de contorno dos olhos; leites de limpeza; preparações 

para cuidar dos cabelos; cremes para o cabelo; coló-

nias; loções para depois de barbear; desodorizantes e 

antitranspirantes pessoais; sabões e sabonetes; sabão 

para barbear, óleos de banho; sais de banho para �ns 

cosméticos, sabonetes de limpeza para higiene pesso-

al, sabões e sabonetes para banho e duche; cremes de 

barbear; cremes para as mãos; loções; leites corporais; 

preparações cosméticas para fins de emagrecimento; 

óleos solares; leites solares; loções e cremes protec-

tores solares; pó de talco; lenços impregnados com 

loções cosméticas; cotonetes de algodão para limpeza 

dos ouvidos; algodão para fins cosméticos; pó-de-ar-

roz; desmaquilhantes para os olhos; loções de limpeza; 

champôs; óleos para cabelo; hena; loções capilares; la-

cas para cabelo; descolorantes para cabelo; verniz para 

as unhas; estojos de cosméticos; dentífricos; cremes e 

pomadas, produtos para polir sapatos e botas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195380

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Piaggio & C. S.p.A.

  Endereço : Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pon-

tedera, Pisa, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos de duas rodas; trotinetes com 

motor eléctrico; trotinetes eléctricas [veículos]; carro-

çarias para veículos de duas rodas; travões para veí-

culos de duas rodas; tampões para depósitos de com-

bustível de veículos de duas rodas; redes de bagageira 

para veículos de duas rodas; molas amortecedoras de 

choque para veículos de duas rodas; amortecedores de 

suspensão para veículos de duas rodas; pneus pneu-

máticos para veículos de duas rodas; coberturas para 

pneus pneumáticos para veículos de duas rodas; dispo-

sitivos anti-derrapantes para pneus de veículos de duas 

rodas; remendos de borracha adesiva para reparação 

de câmaras-de-ar para veículos de duas rodas; bombas 

de ar para veículos de duas rodas; equipamentos para 

reparação de câmaras-de-ar para veículos de duas 

rodas; jantes para rodas de veículos de duas rodas; 

válvulas para pneus de veículos; dispositivos contra 

roubo para veículos de duas rodas; alarmes contra rou-

bo para veículos de duas rodas; buzinas para veículos 

de duas rodas; assentos de segurança para crianças, 

para veículos de duas rodas; suportes para veículos de 

duas rodas; guarda-lamas para veículos de duas rodas; 

indicadores e sinalizadores de direcção para veículos 

de duas rodas; quadros para veículos de duas rodas; 

porta-bagagens para veículos de duas rodas; pedais 

para veículos de duas rodas; espelhos retrovisores para 

veículos de duas rodas; almofadas para selins e assen-

tos para veículos de duas rodas; alforjes para veículos 

de duas rodas; selins e assentos para veículos de duas 

rodas; motores para veículos de duas rodas; motores 

eléctricos para veículos de duas rodas; maletas es-

pecialmente adaptadas a veículos de duas rodas, in-

cluindo maletas para depósitos, mochilas com suporte 

( sissy bar bags ), maletas porta-bagagens, maletas e 

caixas laterais, caixas de suporte ( top cases ).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195381

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22-24

1 C4
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195382

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 22-24

A3 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

糍

XO

喼

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195383

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 22-24

A3 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195384

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 22-24

A3 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195388

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  União Euro-

peia N.º 018561278

[210]  N.º : N/195389

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  União Euro-

peia N.º 018561278

[210]  N.º : N/195390

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  União Euro-

peia N.º 018561278

[210]  N.º : N/195391

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  União Euro-

peia N.º 018561278

[210]  N.º : N/195392

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : VTMNTS AG

  Endereço : Binzstraße 44, 8045 Zürich, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35



9844    20   2022  5  18 

[511]  Serviços : 

T

T

T

厨
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  União Euro-

peia N.º 018561278

[210]  N.º : N/195393

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Football 

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; eletrónicos de trem de força 

para motores (aparelhos electrónicos); eletrónicos 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 de�nição 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 fotográ�cas 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 fotográ�cos, câmaras 

(fotogra�a), projectores; �lmes 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 codi�cados de crédito de plástico não magnéti-
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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; ampli�cadores 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-

tos virtuais descarregáveis, nomeadamente, software 

apresentando calçados, vestuário, chapelaria, artigos 

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

mento desportivo, bolas para jogar futebol; artigos vir-

tuais (desscarregáveis) nomeadamente, arte, troféus, 

brinquedos e acessórios para uso online e em mundos 

virtuais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195394

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Molas de prender dinheiro; toalhas de 

mesa de papel; guardanapos de papel; sacos plásticos 

para compras; sacos de papel; cartões de convite; car-

tões de felicitações; caixas de cartão dobradas; papel 

de embrulho; bases para copos, bases e conjuntos de 

mesa em papel; sacos para o lixo em papel ou plástico; 

invólucros para alimentos; etiquetas de papel ou de 

cartão; toalhas de papel; toalhetes de papel para remo-

ção da maquilhagem; caixas de lenços de papel; lenços 

de bolso em papel; artigos de papelaria e materiais 

escolares (excepto equipamentos); quadros magnéti-

cos (artigos de papelaria); máquinas de dactilogra�a; 

papéis de dactilogra�a, cópia, e escrita (artigos de pa-

pelaria); envelopes; blocos de papel temáticos; blocos 

em papel; blocos de notas; blocos de rascunho; arqui-

vadores; caixas de arquivo; pastas para documentos; 

capas para livros; marcadores para livros; litogra�as, 

pinturas (encaixilhados ou não encaixilhados); blocos 

de pintura, livros para colorir; livros para desenhar e 

de actividades; papel luminoso; papel de notas adesivo; 

papel crepe; lenços de papel; papel de transferência 

térmica; papel sensível ao calor; agrafos; agrafadores; 

bandeiras de papel; bandeirolas em papel; instrumen-

tos de escrita; canetas de tinta permanente; lápis; ca-

netas; conjuntos de canetas de tinta permanente; con-

juntos de lápis; canetas de ponta porosa; canetas para 

colorir; canetas esferográficas; marcadores de ponta 

larga; tinta; almofadas de tinta; carimbos de borracha; 

caixas de tintas; lápis para pinta e lápis de cor; giz; de-

corações para lápis (artigos de papelaria); blocos para 

impressoras; revistas; jornais; livros e livros de regis-

tos, particularmente lidando com atletas ou eventos 

desportivos; materiais impressos para ensino; horários 

(para gravar resultados); folhetos com programações 

de eventos; álbuns de acontecimentos (eventos); álbuns 

fotográ�cos; livros de autógrafos; livros de endereços; 

diários; organizadores pessoais; mapas de estrada 

(roadmap); bilhetes de entrada; bilhetes de compa-

nhias aéreas e cartões de embarque; cheques; horários 

impressos; pan�etos e brochuras; tiras de banda dese-

nhada; cartões coleccionáveis; cromos de desportos; 

autocolantes para pára-choques; autocolantes; álbuns 

de autocolantes; calendários; cartazes; fotografias; 

postais; selos postais estrangeiros para �ns coleccioná-

veis; folhas de selos comemorativos; letreiros publicitá-

rios e estandartes em papel ou cartão; decalcomanias; 

artigos de escritório (excepto mobiliário); líquidos 

corretores; borrachas para apagar; a�adores de lápis; 

suportes para utensílios de escrita; clipes de papéis; al-

�netes para desenho; réguas; �tas adesivas para pape-

laria, distribuidor de �tas adesivas; estênceis; pranche-

tas de pinça; suportes para blocos de notas; anteparos 

para livros; sinetes para lacrar; cartões de débito em 

papel ou cartão, cartões de crédito (não codificado) 

em papel ou cartão; etiquetas para bagagem; carteiras 
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para passaportes; correias feitos de papel para cartões 

de identificação; cartões de crédito de plástico não 

magnéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195395

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

sas; roupas de malha; camisolas de malha, pulôveres, 

camisolas curtas; T-shirts; coletes; camisetas despor-

tivas de alças; vestidos; vestidos de desporto; saias; 

roupa interior; vestuário de natação, biquínis; tanki-

nis; roupões de banho; calções; calças; camisolas de 

lã; bonés (chapéus); bonés; chapéus; lenços de pescoço 

e cabeça; lenços de cabeça; faixas para vestuário; 

xailes; viseiras (vestuário); boné com pala; fatos para 

aquecimento; camisolas para treino; casacos curtos; 

casacos de desporto; jaquetas de estádio; blazers; im-

permeáveis; casacos; uniformes; gravatas; faixas para 

pulsos; faixas para pulsos absorventes de transpiração; 

bandoletes (vestuário); luvas; aventais; babeiros (sem 

ser de papel); pijamas; roupas de jogos para crianças e 

bebés; vestuário para bebés e peúgas e meias de vidro; 

suspensórios; cintos; suspensórios; sandálias, sandálias 

de enfiar no dedo; calçado para atletismo, nomeada-

mente sapatos de exteriores, sapatos para alpinismo, 

sapatos para basquetebol, sapatos para cross-training, 

sapatos para ciclismo, sapatos de desporto interiores, 

sapatos para corrida e corridas em pista, chinelos �ip-

-�ops, sapatos para futebol (interior e exterior), botas 

para futebol, sapatos de lona, sapatos para ténis, sapa-

tos desportivos urbanos, sapatos de navegação, sapatos 

aeróbios; vestuário para desporto, nomeadamente ca-

misolas de algodão, fatos de treino, roupas desportivas 

de malha, calça desportivas casuais, camisolas pólo, 

camisolas de treino, calças de treino, camisas estilo de 

futebol, camisas estilo de râguebi, meias, vestuário de 

natação, meias-calças e polainas de lã, fatos de treino, 

roupa interior funcionais, camisetas desportivas de al-

ças, camisolas curtas com soutien, malhas para ginás-

tica, faixas para o pulso, bandoletes, luvas, fatos para 

neve, casacos de neve, calças de neve.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195396

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; ad-

ministração de empresas; serviços de agências de em-

prego; serviços de recrutamento de pessoal; promoção 

de vendas de direitos de média; promoção de eventos 

desportivos no domínio de futebol; serviços de agên-

cia de publicidade; serviços de publicidade através de 

patrocínio; serviços de publicidade online; serviços de 

informações, assessoria e consultadoria relacionados 

com gestão e administração de negócios comerciais 

prestados online ou através da internet; serviços pu-

blicitários e promocionais; divulgação de materiais 

publicitários e promocionais; fornecimento e aluguer 

de espaços publicitários e material publicitário; publi-

cação de materiais e textos publicitários; aluguer de 

tempo publicitário em créditos de �lmes; serviços de 

publicidade na televisão e na rádio; publicidade sob a 

forma de animação; promoção de eventos desportivos 

no domínio de futebol; promoções de bens e serviços 

de terceiros; investigação de patrocínios empresariais 

relacionados com competições de futebol; compilação 

de anúncios publicitários para utilização como páginas 

web na internet ou em dispositivos de comunicação 

electrónica sem �os; fornecimento de espaço em sítios 

web através da internet para publicidade de produtos 

e serviços; fornecimento de um mercado online para 

compradores e vendedores de bens e serviços; forne-

cimento de serviços de leilões online; compilação de 

directórios para publicação na internet ou em dispo-

sitivos de comunicação eletrónica sem fios; serviços 

de marketing promocional; serviços de agências de 

promoção desportiva e de relações públicas; servi-

ços de estudos de mercado; serviços de pesquisa de 
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marketing; serviços de sondagem de opinião pública; 

organização de eventos, exposições, feiras e espetácu-

los com �ns comerciais, promocionais e publicitários; 

organização de publicidade para exposições comer-

ciais; serviços de gestão de bases de dados; compila-

ção de estatísticas; serviços no domínio de recolha 

de dados e de informações estatísticas e outras sobre 

desempenhos desportivos; consultadoria em gestão 

e organização de negócios; serviços de consultadoria 

de negócios; organização de concursos promocionais; 

fornecimento de informações comerciais; publicidade 

de eventos desportivos no domínio de futebol; servi-

ços de vendas a retalho, incluindo serviços de vendas 

a retalho online relacionados com produtos de metal 

comum, ferramentas e instrumentos manuais, apare-

lhos/equipamentos ópticos e audiovisuais e magnéti-

cos e eléctricos/electrónicos, aparelhos/equipamentos 

médicos, i luminação e aquecimento e cozedura e 

refrigeração e secagem e aparelhos/equipamentos de 

ventilação, veículos e seus acessórios, artigos em me-

tais preciosos, joalharia e instrumentos cronométricos, 

crachás (badges) e alfinetes, instrumentos musicais, 

artigos de papel e de cartão, material impresso e ar-

tigos de papelaria, bilhetes para eventos desportivos, 

artigos de cabedal e de imitação de cabedal, malas e 

sacos e etiquetas (holders), guarda-chuvas, mobiliário, 

artigos promocionais e de exposição, artigos têxteis, 

vestuário e chapelaria e calçado, �tas e tranças e pro-

dutos derivados, revestimentos de chão/solo, jogos e 

artigos de brincar e artigos desportivos, alimentos 

e produtos alimentares, bebidas refrigerantes e be-

bidas alcoólicas, solventes, parafina, cera, betume e 

petróleo, combustíveis, óleos, lubri�cantes, �uidos de 

transmissão, �uidos de freio, agentes anticongelantes, 

líquidos de arrefecimento, �uidos hidráulicos, graxas 

(gorduras), gasolina, gasolina para motores, óleo die-

sel, gás combustível, gás inflamável, biocombustível, 

tampões de rodas (hub caps), pneus, capas de pneus, 

ligas para rodas, protectores solares, barras de tejadi-

lho, estantes para artigos desportivos (sports racks), 

coberturas para assentos, capas para veículos, batatas 

fritas em rodelas (potato chips), batatas fritas em pali-

tos (french fries), leite, bebidas à base de produtos lác-

teos, bebidas à base de iogurte, batidos (milk shakes), 

produtos lácteos, queijo, leite de soja (substitutos de 

leite), refrigerantes, águas minerais e gasosas, bebidas 

energéticas, bebidas isotónicas, bebidas e sumos de 

frutos e vegetais, cervejas, cervejas (ales), cervejas sem 

álcool, café, chá, cacau, bolos, bolachas, bolachas de 

água e sal, rebuçados (candy), gelados, confeitaria, 

confeitarias de chocolate, chocolate, tiras de milho 

fritas (corn chips), mostarda, vinagre, molhos (condi-

mentos), sanduíches de hambúrgueres, sanduíches de 

hambúrgueres com queijo (cheeseburger), sanduíches 

recheados com peixe, carne ou vegetais, sanduíches de 

cachorro-quente (hot dog), permitindo aos clientes a 

visualização e aquisição desses produtos no mercado 

ou na internet ou através de comunicação electrónica 

sem fios; serviços de lojas de conveniência incluídos 

nesta classe, incluindo serviços de vendas a retalho de 

produtos alimentares e bebidas; serviços de vendas 

a retalho relacionados com a venda e fornecimento 

de alimentos e bebidas através de máquinas de venda 

automática; serviços de vendas a retalho relacionados 

com a venda de alimentos através de restaurantes, re-

feitórios escolares, cafetarias, padarias, cantinas, lojas 

de charcutaria (delicatessen), refeitórios de empresas, 

lojas de especialidades alimentares (lojas de gelados 

(gelatarias) e de iogurtes, cafés, lojas de biscoitos); 

serviços de vendas a retalho, incluindo serviços de 

vendas a retalho online relacionados com combustível, 

gases combustíveis, querosene, biocombustíveis, óleos 

e gorduras para motor, lubri�cantes e gorduras, óleos 

e líquidos de transmissão hidráulica, �uídos para cir-

cuitos hidráulicos e óleos hidráulicos, permitindo aos 

clientes a visualização e aquisição desses produtos no 

mercado ou pela internet ou comunicação electrónica 

sem �os; serviços de administração comercial para o 

processamento de vendas na internet ou em dispositi-

vos de comunicação electrónica sem �os; serviços de 

faturação; promoção de vendas, nomeadamente for-

necimento de programas de beneficios para clientes; 

serviços de promoção de venda de bilhetes; serviços de 

�delização de clientes e serviços de clube de clientes 

para �ns comerciais, promocionais e/ou publicitários; 

distribuição de cartões de �delidade e de membros co-

di�cados que podem conter dados de identidade pes-

soais de utilizador para controlar o acesso a estádios 

desportivos; serviços de arquivo empresários de dados 

numa base de dados central, nomeadamente para 

imagens fixas e em movimento; serviços de lojas de 

vendas a retalho de produtos virtuais, nomeadamente, 

calçado, vestuário, chapelaria, artigos ópticos, sacos 

de desporto, mochilas, equipamento desportivo, arte, 

troféus, brinquedos e acessórios para utilização onli-

ne; serviços de lojas de vendas a retalho online de mer-

cadorias virtuais, nomeadamente, calçado, vestuário, 

chapelaria, artigos ópticos, sacos, sacos de desporto, 

mochilas, equipamento desportivo, bolas de futebol, 

arte, troféus, brinquedos e acessórios; fornecimento 
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de um sítio web com um mercado online para venda 

e troca de produtos virtuais com outros utilizadores; 

organização e realização de eventos, exibições, exposi-

ções e conferências para �ns comerciais nas indústrias 

de entretenimento interactivo, realidade virtual, bens 

electrónicos de consumo e entretenimento de jogos 

de vídeo; serviços de lojas de vendas a retalho online 

apresentando hardware e software de realidade virtual 

e de realidade aumentada; serviços de lojas de vendas 

a retalho online apresentando conteúdos de realidade 

virtual e suportes de média digitais, nomeadamente, 

música pré-gravada, vídeo, imagens, texto, obras au-

diovisuais e software de jogos de realidade virtual e 

aumentada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195398

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; prestação curso 

de formação; entretenimento; serviços de entreteni-

mento fornecidos em ou relacionados com eventos 

desportivos; serviços de entretenimento em forma de 

exibição pública de eventos desportivos, organiza-

ção de eventos e actividades desportivas e culturais; 

organização de lotarias e concursos; organização de 

concursos e eventos desportivos no sector de futebol; 

fornecimento de instalações desportivas; serviços de 

parque divertidas; serviços de clubes de saúde e giná-

sios; serviços de aluguer de equipamento de áudio e 

vídeo; produção, presentação, publicação e/ou aluguer 

de �lmes, som e gravações de vídeo; publicação e/ou 

aluguer de produtos de educacionais e entretenimento 

interactivo, nomeadamente �lmes, livros, discos com-

pactos, DVDs, míni discos, CD-ROMs; publicação 

de estatísticas e outras informações sobre espectácu-

los desportivas; reportagem em rádio e televisão de 

eventos desportivos; serviços de produção e edição de 

programas de rádio e televisão; serviços de fotogra�a; 

serviços de produção de fotogra�a, áudio e gravação 

de vídeo; produção de �lmes animados; produção de 

programas de televisão animados; serviços de reservas 

de lugares para eventos de entretenimento e despor-

tivos; serviços de reservas de bilhetes para eventos de 

entretenimento e desportivos; serviços de agência de 

bilhetes desportivos; calendário de eventos despor-

tivos; gravação de eventos desportivos; organização 

de concursos de beleza; entretenimento interactivos; 

serviços de jogos de fortuna ou azar; prestação de ser-

viços de rifa; serviços de jogos on-line; fornecimento 

de entretenimento on-line sob forma de torneios de jo-

gos; organização de concursos de jogos de computador 

incluído concursos de jogos on-line; informações rela-

cionadas com entretenimento ou educacionais, presta-

da on-line a partir de uma base de dados informática 

ou pela Internet ou na comunicação electrónica sem 

�o; serviços de jogos electrónicos prestados através da 

Internet ou na comunicação electrónica sem �o (entre-

tenimento); publicação de livros; publicação de livros 

e revistas electrónicas on-line; serviços de entreteni-

mento em forma da salas de conversação (chat rooms) 

na Internet ou no dispositivo da comunicação electró-

nica sem �o; serviços de entretenimento em forma de 

espectáculos de cinema; serviços de tradução; serviços 

de interpretação; fornecimento de provisão de infra-

-estruturas de entretenimento, nomeadamente, recin-

tos e camarotes VIP instalados tanto dentro e fora de 

instalações desportivas para fins de entretenimento; 

serviços de hospitalidade, nomeadamente serviços de 

recepção de clientes incluindo fornecimento de bilhe-

tes para eventos desportivos ou entretenimento; forne-

cimento de informações on-line nas áreas de desporto 

ou eventos desportivos a partir de uma base de dados 

informática ou da Internet; serviços de entretenimen-

to, nomeadamente, fornecimento online, não descar-

regáveis virtuais de calçado, vestuário, chapelaria, 

artigos ópticos, malas, sacos de desporto, mochilas, 

equipamento desportivo, bolas de futebol, arte, tro-

féus, brinquedos e acessórios para utilização em am-

bientes virtuais, jogos de realidade virtual, vídeojogos 

interactivos; serviços de entretenimento, e conteúdos 

e experiências de realidade virtual (entretenimento) 

fornecidos através da Internet e de outras redes de co-

municações; organização e direcção de concursos para 

incentivar a utilização e o desenvolvimento de jogos 

electrónicos interactivos de entretenimento, jogos de 

realidade virtual, jogos de realidade aumentada, elec-

trónicos de consumo para jogos, e software e hardware 

de jogos de vídeo de entretenimento.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195403

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

零

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195407

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 Tsingtao Brewery Company Limited

  Endereço : 56

 No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 

266012, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195408

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 Tsingtao Brewery Company Limited

  Endereço : 56

 No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 

266012, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195415

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 IEONG CHON MAN

  Endereço : 52-58 -

2 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195416

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 RSregenerate Limited

  Endereço : 18

1 A

 Room A, 1/F, Sun Shun Fook Centre, 18 Wang Yip 

Street South, Yuen Long, New Territories, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  P rodutos : T

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195417

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195418

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : OCTAVO MANAGEMENT 

COMPANY LIMITED

  Endereço : 41 5

503

 Rm 503, 5/F, Lansing House, 41 Queen’s Road Cen-

tral, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

旅

旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195420

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : PARFUMERIE AMICALE

  Endereço : 6 rue Bonaparte, 75006 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Difusores de tomada para óleos aro-

máticos; pratos para difusão de óleos aromáticos; difu-

sores de óleos aromáticos, exceto difusores de junco; 

saboneteiras [caixas]; caixas para bombons; infusores 

para chá; escovas para calçado; escovas para pestanas; 

escovas de dentes; escovas para unhas; escovas para 

sobrancelhas; piaçabas; queimadores de perfumes; pa-

litos; pentes de dentes largos; aparelhos desodorizan-

tes, para uso pessoal; dispensadores de sabonete; dis-

positivos de água para limpeza de dentes e gengivas; 

esponjas abrasivas para a esfoliar a pele; esponjas de 

banho; estojos para pentes; �o dental; escovas de den-

tes; recipientes para escovas de dentes; escovas de den-

tes para animais de estimação; frascos; luvas abrasivas 

para esfoliação da pele; luvas para limpeza de animais; 

cantis para desportos; bolsas de toucador, preenchidas; 

escovas, escovas para esfoliar; escovas para animais de 

estimação; recipientes para escovas de cabelo, pentes; 

pentes elétricos; pentes para animais de estimação; 

caixas para pó compacto; pulverizadores de perfume 

[vendidos vazios]; pincéis para barbear, pincéis para 

maquilhagem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/22  França

N.º 21 4 802 201

[210]  N.º : N/195421

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195422

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195423

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195424

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195425

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195426

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TOM WESSELMANN ART, LLC

  Endereço : 9 115 7A, 

10003

 115 East 9Th St. #7A, New York, NY 10003, United 

States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195427

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 LAI KIT FONG

  Endereço : 18 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195428

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 LAI KIT FONG

  Endereço : 18 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195432

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conectores (electricidade); circuitos 

eléctricos; cabos e fios eléctricos; aparelhos impul-

sionadores eléctricos para máquinas (eletricidade); 

condutas (electricidade); baterias, eléctricas; caixas de 

derivação eléctricas; componentes electrónicos; semi-

-condutores; cartões de memória; circuitos integrados; 

comutadores; ímanes; transformadores (electricidade); 

protectores de tomadas eléctricas; painéis eléctricos 

de comando; instrumentos de medição eléctrica; adap-

tadores eléctricos; disjuntores eléctricos; aparelhos de 

controlo de temperatura (interruptores eléctricos); in-

terruptores eléctricos; indutores (electricidade); indu-

tos (electricidade); reóstatos; reguladores de sobreten-

são; reguladores eléctricos de luminosidade; bobinas 

de self; relés de sobrecarga; termóstatos; recti�cadores 

de corrente; canetas electrónicas (canetas digitais) 

(unidades de visualização); armários de distribuição 

(electricidade); estantes de distribuição (electricida-

de); caixas de deviração eléctricas; relés eléctricos; 

fusíveis; equipamentos pára-raios; pára-raios; antenas; 

botões de campainhas; balizas, luminosas; balastros 

para acessórios de iluminação eléctricos; painéis de si-

nalização, luminosos ou mecânicos; luzes de néon (si-

nais); lâmpadas de �ash (fotogra�a); lâmpadas ópticas; 

lâmpadas para câmaras escuras (fotogra�a); telas �uo-

rescentes; lanternas ópticas; lanternas de sinalização; 

unidades de alimentação de redes (eléctricas); leitores 

de discos compactos (leitores de CDs); leitores de car-

tões electrónicos; fechaduras electrónicas para portas; 

aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de 

sinalização; hardware para sistemas electrónicos de as-

sistência à condução; �bras ópticas (�os condutores de 

raios luminosos); �os de cobre isolados; cabos coaxiais; 

cabos de arranque para motores; bainhas para cabos 

eléctricos; hardware informático; veri�cadores de re-

des (eléctricas); sensores; �os magnéticos; �os de iden-

tificação para fios eléctricos; indicadores eléctricos; 

bujões indicadores de pressão para válvulas; manóme-

tros; controladores de pressão (aparelhos de medição); 

controlos de pressão (medidores); computadores; te-

clados de computador; memórias para computadores; 

periféricos adaptados para uso com computadores; 
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substratos de registos (magnéticos); impressoras; equi-

pamentos de redes informáticos e de comunicação de 

dados; controlos de automação industrial; alarmes de 

segurança; capacetes de segurança; câmaras de se-

gurança; equipamentos de protecção e de segurança; 

dispositivos de protecção, de segurança, de defesa e 

de sinalização; extintores; luvas de segurança para 

protecção contra acidentes ou ferimentos; vestuário de 

segurança para protecção contra acidentes ou ferimen-

tos; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos 

de segurança; sirenes eléctricos; detectores de objectos 

metálicos para �ns industriais ou militares; detectores 

de fumo; alarmes acústicos; aparelhos de alerta anti-

-roubo; alarmes de incêndio; instrumentos e aparelhos 

cientí�cos; aparelhos e instrumentos náuticos; apare-

lhos e instrumentos electrónicos; aparelhos e instru-

mentos fotográ�cos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

aparelhos e instrumentos de pesagem; aparelhos e 

instrumentos de medição; aparelhos e instrumentos e 

sinalização; aparelhos e instrumentos de verificação 

(supervisão); aparelhos e instrumentos de salvamento; 

aparelhos e instrumentos de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução da distribuição de corrente 

eléctrica; aparelhos telefónicos; telefones móveis (tele-

móveis); aparelhos para a gravação de sons; aparelhos 

para gravação de imagens; aparelhos de transmissão 

de imagens; aparelhos para a transmissão de sons; 

aparelhos para a reprodução de sons; aparelhos para a 

reprodução de imagens; substractos de registos (mag-

néticos); discos fonográ�cos; indicadores de níveis de 

água; codi�cadores magnéticos; microfones; aparelhos 

de amplificação estéreo; sistemas de altifalantes; ar-

mários para altifalantes; aparelhos de monitorização 

de consumo de energia eléctrica; analisadores de po-

tência eléctrica, de sinal e de tensão; equipamentos 

de processamento de dados electrónicos; aparelhos 

de transmissão de sinais; teleruptores; instrumentos e 

aparelhos de medição; voltímetros; amperímetros; in-

dicadores de temperatura; indicadores de velocidade; 

aparelhos de intercomunicação; aparelhos para ensaio 

sem ser para �ns medicinais; aparelhos para diagnós-

tico de motores; equipamentos de carregamento de 

baterias; baterias solares; carregadores de baterias 

eléctricas; aparelhos para teste de baterias; acumula-

dores (baterias); baterias recarregáveis; pilhas galvâ-

nicas; painéis solares; aparelhos fotovoltaicos para a 

transformação de radiação solar em energia eléctrica; 

módulos fotovoltaicos; software de planeamento de 

recursos de empresas (ERP); software de computação 

em nuvem; software de inteligência arti�cial; software 

para gestão de grandes volumes de dados; software de 

aprendizagem automática para análise; dispositivos 

de domótica; dispositivos para automação industrial; 

software para a domótica; software para automação 

industrial; dispositivos de automação; software de 

automação; software informático; redes informáticas; 

programas informáticos; aplicações móveis; software 

de animação em 3D; bases de dados; software de ser-

vidor em nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195433

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Elementos de aquecimento eléctricos; 

caldeiras eléctricas; instrumentos de acumulação tér-

mica (de energia solar) para aquecimento; acessórios 

de iluminação; aparelhos para aquecer ambiente; apa-

relhos de produção de vapor; bobines (partes de ins-

talações de destilação, de aquecimento ou de arrefeci-

mento); aquecedores de água; recuperadores de calor; 

permutadores térmicos, sem serem peças de máquinas; 

bombas de calor; esquentadores (para banhos); placas 

de aquecimento; colectores solares térmicos (aqueci-

mento); acumuladores de calor; aparelhos para cozi-

nhar; aparelhos de arrefecimento; instalações para o 

abastecimento de água; instalações sanitárias; tornei-

ras para tubos e condutas (canalização); economiza-

dores de combustíveis; placas aquecedoras; fogões de 

cozinha; congeladores; máquinas e aparelhos de gelo; 

fornos micro-ondas (aparelhos de cozinha); instalações 

de esterilização; �ltros para água potável; autoclaves 

(panelas de pressão), eléctricas, para cozinhar (uso do-

méstico); aquecedores de garrafas; chaleiras; churras-

queiras; máquinas e aparelhos de gelo; fornos; adegas, 

eléctricas; torradeiras para pão; cafeteiras eléctricas; 

percoladores para café, eléctricos; secadores de cabe-

lo; máquinas de secar a roupa; lava-loiças; aparelhos 

para secagem; aparelhos de ventilação; secadores de 

ar; aparelhos de ionização para tratamento de ar; apa-
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relhos e máquinas para purificação de ar; aparelhos 

para a desodorização de ar; aparelhos para o arrefeci-

mento de ar; aparelhos de ar condicionado; �ltros para 

ar condicionado; reaquecedores de ar; humidi�cadores 

para radiadores de aquecimento central; tabiques de 

ventilação; exaustores de fumos (exaustores de cozi-

nha); correntes de luzes para decorações festivas; aces-

sórios para iluminação; lustres; lâmpadas eléctricas; 

lâmpadas; lâmpadas alimentadas por energia solar; 

candeeiros de pé; lâmpadas de laboratório; lâmpadas 

de segurança; �lamentos de lâmpadas eléctricas; lâm-

padas de arco; vidros de candeeiros; lâmpadas (dispo-

sitivos para suspensão de -); re�ectores de lâmpadas; 

abat-jours; candeeiros de tecto; tomadas para luzes 

eléctricas; lanternas (tochas) eléctricas; difusores de 

luz; tubos para descargas, eléctricas, para iluminação; 

projectores de mergulho; lâmpadas para projectores; 

aparelhos de iluminação para veículos; tubos de ilumi-

nação �uorescente; lâmpadas de iluminação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195434

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; distribuição de prospetos 

e de amostras; aluguer de material publicitário; con-

sultadoria relacionada com serviços de publicidade 

e promoção; promoção de vendas para terceiros; de-

monstração de produtos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para �ns de vendas a retalho; 

organização de exposições e feiras de comércio para 

�ns comerciais ou publicitários; assessoria, investiga-

ções ou informações comerciais; gestão de recursos 

humanos; assistência à gestão comerciais ou indus-

triais; consultadoria fiscal (contabilidade); serviços 

de peritos em negócios comerciais; avaliações em ne-

gócios comerciais; estudos de mercado; consultadoria 

em gestão comercial na área de desenvolvimento de 

executivos e de líderes; informação comercial; serviços 

de aconselhamento e informação comercial aos con-

sumidores na escolha de produtos e serviços; serviços 

de consultadoria técnica e de gestão de negócios no 

domínio de tecnologias de informação; fornecimento 

de assessoria em matéria de produtos de consumo 

relacionados com software; acompanhamento e moni-

torização do consumo de energia de terceiros; acom-

panhamento e monitorização do consumo de energia 

para �ns de auditoria de contas; serviços de assistência 

e de consultadoria no domínio de gestão comercial 

de empresas do sector de energia; acompanhamento 

e monitorização do consumo de energia de terceiros; 

compilação de informação numa base de dados infor-

mática; gestão de �cheiros informáticos; optimização 

de tráfego de websites; serviços de gestão de dados; 

serviços de análise de dados técnicos e empresariais; 

gestão de ficheiros informáticos; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; actualiza-

ção e manutenção de dados em bases de dados infor-

máticas; compilação de estatísticas; serviços de vendas 

a retalho ou por grosso de equipamentos e instrumen-

tos para condução, distribuição, ligação, transforma-

ção, armazenamento, regulação, medição, monitoriza-

ção ou controlo de corrente eléctrica, incluindo cabos 

e condutas eléctricas; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de aparelhos e produtos para iluminação, 

de aquecimento, ar condicionado, refrigeração de ar 

e electrodomésticos; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de ferramentas e instrumentos para cortar, 

furar, perfurar, medir, grampear, cravar, desenrolar, 

descarnar e puxar �os, revestimentos e cabos, soldar, 

grampear, limar, de alvenaria, operados manualmen-

te ou electricamente; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos para parafusos, cavilhas e �-

xadores mecânicos ou químicos; serviços de vendas a 

retalho ou por grosso de produtos de mangueiras �exí-

veis, produtos e materiais isolantes; serviços de venda 

a retalho ou por grosso de produtos de dispositivos e 

instrumentos para vigilância e segurança de pessoas, 

bens, acessos e locais; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos de dispositivos e instalações 

para telecomando de aparelhos eléctricos, aparelhos 

de iluminação, aparelhos e instalações de aquecimen-

to ou ar condicionado, aparelhos e instalações para 

domótica, domótica predial e para telecomando de au-

tomatização industrial; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos de dispositivos para gravação, 

transmissão, reprodução de sons, imagens ou dados, 

incluindo dispositivos e instrumentos para comunica-

ção; serviços de vendas a retalho ou por grosso de pro-

dutos de equipamentos informáticos incluindo perifé-



9856    20   2022  5  18 

ricos informáticos, cabos e �chas para equipamentos e 

instalações informáticas; serviços de vendas por gros-

so relacionados com software informático; serviços de 

vendas a retalho de software informático; aquisição de 

contratos no domínio de fornecimento de energia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195435

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação de equipamentos de auto-

mação predial; manutenção de edifícios; limpeza de 

instalações comerciais; serviços de lavandaria; insta-

lação, manutenção, e reparação de artigos de sistemas 

de iluminação; reparação de aparelhos de iluminação; 

manutenção e reparação de instalações de aqueci-

mento; instalação e reparação de aparelhos de ar 

condicionado; manutenção e reparação de aparelhos e 

instalações de refrigeração; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repara-

ção de equipamentos de redes e sistemas de informa-

ção tecnológica; instalação de sistemas de painéis de 

energia solar residenciais; instalação de painéis solares 

industriais e comerciais; instalação e manutenção de 

instalações fotovoltaicas; serviços de instalações de 

energia, de aquecimento, acumulação ou recuperação 

de calor, ventilação, abastecimento de água, e insta-

lação de ar condicionado e refrigeração, manutenção, 

resolução de problemas, reparação e de comissiona-

mento; instalação, programação e manutenção de dis-

positivos de domótica e autómatos programáveis para 

�ns de desempenho energético, controlo de consumos 

de energia ou gestão de redes inteligentes; instalação, 

reparação e manutenção de linhas de transmissão, 

distribuição ou armazenamento de energia; instala-

ção, comissionamento e manutenção de equipamentos 

de proteção individual e patrimonial, especialmente 

em sistemas de combate a incêndios; comunicação, 

inspecção e assessoria em termos de construção e 

monitorização de obras de construção e reabilitação 

habitacional, de edifícios ou equipamentos industriais 

e terciários para efeitos de melhoria e controlo de 

consumo de energia; serviços de teleprocessamento de 

instalações de armazenamento e redes de distribuição 

de calor ou de electricidade; serviços de assessoria 

relacionados com a manutenção e reparação de equi-

pamentos mecânicos e eléctricos; serviços de consulta-

doria em engenharia civil (construção); construção de 

obras públicas; aluguer de ferramentas de construção; 

aluguer de gruas (máquinas de estaleiro/construção), 

fornecimento de informações relacionadas com a cons-

trução, reparação e manutenção de edifícios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195436

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Informações sobre transporte; serviços 

de transporte; transporte de mercadorias; aluguer de 

veículos; aluguer de máquinas e aparelhos de cargas 

e descargas; embalagem e entreposto de mercadorias; 

serviços de armazenamento; aluguer de contentores de 

carga; aluguer de contentores; locação de unidades de 

armazéns; aluguer de máquinas e aparelhos para em-

pacotar ou embalar; entrega de mercadorias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195437

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; entreteni-

mento radiofónico; entretenimento televisivo; serviços 

de educação; ensino e formação em negócios, indústria 

e tecnologias de informação (TI); organização e rea-

lização de conferências, congressos e simpósios; orga-

nização de espectáculos; organização e realização de 

seminários; organização e realização de feiras de edu-

cação; organização e realização de eventos de entrete-

nimento; serviços de publicação para livros e revistas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195438

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : SOCIÉTÉ DE NÉGOCE ET DE 

PARTICIPATION

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Assessoria técnica, consultadoria e 

pesquisa nas áreas de equipamentos e instalações para 

condução, distribuição, transformação, armazenamen-

to, regulação, medição, monitorização ou controlo de 

corrente eléctrica; assessoria técnica, consultadoria e 

pesquisa nas áreas de aparelhos, equipamentos e ins-

talações para iluminação, ventilação, aquecimento ou 

arrefecimento de ar; assessoria técnica, consultadoria 

e pesquisa nas áreas de domótica, domótica predial e 

domótica industrial; assessoria, consultadoria e pes-

quisa nas áreas de segurança e monitorização à distân-

cia de pessoas e propriedades, instalações industriais 

ou de actividades de serviços e residências privadas; 

assessoria técnica e estudos para avaliação de desem-

penhos técnicos, para análises de contabilidade e pos-

sibilidades de integração de equipamentos eléctricos 

em instalações eléctricas complexas; controlo de qua-

lidade; serviços de projecto e conhecimentos técnicos 

nas áreas de produção de energias eléctrica, eólica, so-

lar, hidráulica, geotérmica, climática e renováveis; con-

sultadoria de desenvolvimento de produtos; serviços 

de assessoria relacionados com pesquisa tecnológica; 

consultadoria técnica no domínio de engenharia am-

biental; serviços de assessoria relacionados com polui-

ção ambiental; serviços de assessoria técnica e de con-

sultadoria no domínio de tecnologias de informação; 

segurança, proteção e restauração de tecnologia de 

informação; serviços de assessoria relacionados com 

interfaces homem-máquina para software informático; 

serviços de consultadoria relacionados com programa-

ção de computadores; consultadoria relacionada com 

programas de bases de dados informáticos; serviços de 

assessoria relacionados com a utilização de energia; 

consultadoria no domínio de poupança de energia; 

informações e assessoria técnicas relacionadas com 

o controlo de energia; avaliação de perigos ambien-

tais; estudos de projectos técnicos nos domínios do 

hardware e software informáticos; testes de materiais; 

registo de dados relativos ao consumo de energia em 

edifícios; investigação no domínio de protecção do am-

biente; estudos técnicos; serviços de análise e de teste 

relacionados com aparelhos de engenharia eléctrica; 

serviços de engenharia; investigação no domínio de 

inteligência arti�cial; pesquisa de dados em �cheiros 

informáticos para terceiros; análises e pesquisas técni-

cas industriais relacionadas com dispositivos de auto-

mação residenciais e redes inteligentes; auditoria ener-

gética; concepção técnica de novos produtos e serviços 

nas áreas de equipamentos e instalações eléctricas, e 

nas áreas de trabalho com ferramentas; planeamento 

técnico e gestão de projectos técnicos para o desenvol-

vimento de equipamentos de iluminação; elaboração e 

desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos; concepção, 

desenvolvimento e programação de software informá-

tico; concepção de aparelhos e equipamentos de diag-

nóstico; concepção de artes grá�cas; gestão de projec-

tos de tecnologia de informação; serviços de gestão 

de projectos informáticos; serviços de gestão de pro-

jetos de engenharia; gestão de projectos informáticos 

no domínio do processamento electrónico de dados 

(EDP); serviços de engenharia e serviços de perícias 

técnicas no sector de energia; serviços de computação 

em nuvem; serviços de consultadoria no domínio de 

computação em nuvem; consultadoria em inteligên-

cia arti�cial; monitorização de sistemas informáticos 

por acesso remoto; mineração de dados; hospedagem 

de servidores; armazenamento electrónico de dados; 

digitalização de sons e imagens; análise de sistemas 

informáticos; desenvolvimento de hardware informáti-

co; aluguer de computadores; integração de sistemas e 

redes informáticos; aluguer de software; gestão de ser-

vidores informáticos; serviços informáticos prestados 

no âmbito de aluguer de tempo de acesso a um centro 

servidor de bases de dados.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815909

[210]  N.º : N/195444

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 ZIMI CORPORATION

  Endereço : 159

A913

 A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin City, Wuxi 

City, Jiangsu Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

啓

踪 GPS

栅

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/09/30  China

N.º 59628048

[210]  N.º : N/195445

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195446

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195447

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square 

Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195448

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C35, M50, Y85, K0 C15, M25, Y40, 

K0 C35, M50, Y85, K0

C25, M40, Y75, K0 C5, M10, Y20, K0

C25, M40, Y75, K0 C60, 

M80, Y100, K0 C35, M50, Y85, K0

C60, M80, Y100, K0

 C35, M50, Y85, K0

C15, M25, Y40, K0 C25, M40, Y75, K0

C60, M80, Y100, K0

 C100, M0, Y70, K60

C50, M0, Y40, K30 C100, M0, Y70, 

K60 C80, M0, Y60, K45

C10, M0, Y5, K0 C80, M0, Y60, 

K45 C100, M0, Y70, K70

C100, M0, Y70, K60 C100, M0, Y70, 

K70

[210]  N.º : N/195449

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195450

[220]  Data de pedido : 2022/03/22
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C35, M50, Y85, K0 C15, M25, Y40, 

K0 C35, M50, Y85, K0

C25, M40, Y75, K0 C5, M10, Y20, K0

C25, M40, Y75, K0 C60, 

M80, Y100, K0 C35, M50, Y85, K0

C60, M80, Y100, K0

 C35, M50, Y85, K0

C15, M25, Y40, K0 C25, M40, Y75, K0

C60, M80, Y100, K0

 C100, M0, Y70, K60

C50, M0, Y40, K30 C100, M0, Y70, 

K60 C80, M0, Y60, K45

C10, M0, Y5, K0 C80, M0, Y60, 

K45 C100, M0, Y70, K70

C100, M0, Y70, K60 C100, M0, Y70, 

K70

 C100, M0, Y70, K60

[210]  N.º : N/195451

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195452

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

C35, M50, Y85, K0 C15, M25, Y40, 

K0 C35, M50, Y85, K0

C25, M40, Y75, K0 C5, M10, Y20, K0

C25, M40, Y75, K0 C60, 

M80, Y100, K0 C35, M50, Y85, K0

C60, M80, Y100, K0

 C35, M50, Y85, K0

C15, M25, Y40, K0 C25, M40, Y75, K0

C60, M80, Y100, K0

 C100, M0, Y70, K60

C50, M0, Y40, K30 C100, M0, Y70, 

K60 C80, M0, Y60, K45

C10, M0, Y5, K0 C80, M0, Y60, 

K45 C100, M0, Y70, K70

C100, M0, Y70, K60 C100, M0, Y70, 

K70

 C100, M0, Y70, K60

[210]  N.º : N/195453

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 30

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195454

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

 WANG XIRAN

  Endereço : 8

11 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195455

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim ultracongelado; talharim 

[massas com ovos]; refeições preparadas à base de 

massas [noodles].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195456

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Talharim ultracongelado; talharim 

[massas com ovos]; refeições preparadas à base de 

massas [noodles].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195457

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Toalhas de limpeza impregnadas com 

detergente.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/195458

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Panos para limpeza de pó [trapos]; pa-

nos para limpeza; panos para polir.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/195459

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Panos da louça; panos de cozinha; toa-

lhas [têxteis] para uso na cozinha.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/195465

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195466

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195467

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195468

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195470

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195471

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9863

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195472

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56-66

10

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195473

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Barefoot Dreams, Inc.

  Endereço : 5302 Derry Avenue, Unit D, Agoura 

Hills California, 91301 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos adaptados para conter faixas 

para a cabeça e máscaras de dormir; bolsas adaptadas 

para conter elásticos para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195482

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

 WONG MENG CHUN

  Endereço : 氹 381 16

2 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195483

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 56

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195484

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -091

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195485

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -091

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195486

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -091

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195487

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

301 -091

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195494

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 CHANG HIN CHEONG

  Endereço : 60-72 4 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 2154C

 Pantone 732CP

 Pantone 17-1402TSX

 Pantone 4289U

 

[210]  N.º : N/195497

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

 KUOK POU HEONG

  Endereço : 151 23 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195502

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

 Fortune Media IP Limited

  Endereço : 30

812

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

Tsui, Kowloon Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas, descarregá-

veis; programas de computador, descarregáveis; �chei-

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/195503

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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; fotogra�as; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195504

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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 

�ns comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com �ns 

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 �deli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (�delização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195505

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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 �ns culturais, 

educativos ou entretenimento); organização de expo-
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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 �ns culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classi�cações de utilizadores para �ns culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195506

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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/195507

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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; �chei-

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/195508

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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; fotogra�as; produ-

tos de impressão; cadernos; agendas; calendários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195509

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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
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[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 

�ns comerciais ou publicitários; direcção, preparação 

e organização de eventos e feiras comerciais com �ns 

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 �deli-

dade do consumidor; registo de comunicações e dados 

escritos; serviços de registo (�delização) de sócios de 

clubes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195510

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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 �ns 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 �ns culturais ou de entretenimento; fornecimento 

de classi�cações de utilizadores para �ns culturais ou 

de entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195511

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[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 : 
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[210]  N.º : N/195512

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44 2 5

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195513

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44 2 5

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195514

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44 2 5

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195515

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44 2 5

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195516

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44 2 5

501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195518

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195519

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195520

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço :  7 6  

8  806

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195521

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço :  7 6  

8  806

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195522

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço :  7 6  

8  806

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195523

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço :  7 6  

8  806

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195524

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195525

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26 2

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195526

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 658 15 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195527

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 658 15 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

t

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195528

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 658 15 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195529

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : AUTRY INTERNATIONAL 

S.R.L.

  Endereço : Via Giovanni Duprè, 1 - I-35134 Pa-

dova (PD) – Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195530

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33
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[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja), 

nomeadamente, vinho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195531

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja), 

nomeadamente, vinho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195533

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas ale.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195535

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195536

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC

  Endereço : 225 Varick Street, Suite 301, New 

York, New York 10003, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Hambúrgueres em pãezinhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195538

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : TUMI, Inc.

  Endereço : 499 Thornall Street, 10th Floor, Edi-

son, New Jersey 08837, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas para uso em viagem; malas de 

viagem; bolsas de transporte multiúsos; sacos de ba-

gagem de mão; sacos de viagem; mochilas; sacos de 

mão; pastas [maletas]; maletas de viagem; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; sacos de toilette vendi-

dos vazios; bolsas para amenidades, vendidos vazios; 

carteiras de bolso; carteiras para cartões de crédito; 

estojos para chaves [marroquinaria]; pegas para malas 

de viagem; correias para bagagem; tiras para tiracolo; 

capas para malas; etiquetas para bagagem; malas orga-

nizadoras, nomeadamente, bolsas cúbicas; chapéus-de-

-chuva.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195539

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195540

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195541

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195542

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195543

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195544

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195545

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195546

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195547

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195548

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195549

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : PROXIMA BETA PTE. LIMI-

TED

  Endereço : 10 Anson Road #21-07 International 

Plaza 079903, Singapore

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

Pa a S

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195550

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 IAO CHI FAI

  Endereço : 5 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195551

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 IAO CHI FAI

  Endereço : 5 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195552

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41 9 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195553

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1129

A 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195554

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195555

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195556

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195557

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195558

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195559

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195560

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195561

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 
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 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195562

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195563

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195564

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195565

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195566

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195567

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195568

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195569

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195570

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1
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 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195571

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195572

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195573

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195574

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195575

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195576

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195577

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195578

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195579

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195580

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Wuhan Yihui Drinking Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

C8 2 24 1

 No. 1, 24th Floor, Unit 2, Building C8, Rongke Zhigu 

Industrial Project (Phase 3), Liqiao Village, Hongshan 

District, Wuhan, Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195590

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : P�zer Inc.

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

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195591

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : P�zer Inc.

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

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; preparações sanitárias para fins medicinais; 

alimentos e substâncias dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; em-

plastros, material para pensos; matérias para chumbar 

os dentes, ceras dentárias; desinfectantes; preparações 

para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195592

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Pan Paci�c International Holdings 

Corporation

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

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Produtos lácteos; bebidas lácteas, com 

predominância de leite; iogurte; batidos; coalhada [leite 

coalhado]; bebidas à base de produtos lácteos; leite 

aromatizado; leite com proteína; leite albuminoso; leite 

fermentado; leite em pó; sólidos de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195593

[220]  Data de pedido : 2022/03/24
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[730]  Requerente : Pan Paci�c International Holdings 

Corporation

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

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Gelado de cone à pressão; cheesecake; 

bebidas de chocolate com leite; café com leite; expres-

so com leite; cones para gelados; leite gelado [gelados]; 

sanduíches de gelado; bolos semifrios; bebidas com 

gelado; sobremesas de gelados; misturas para gelados; 

bebidas de café com leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195594

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Pan Paci�c International Holdings 

Corporation

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

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho; 

publicidade; gestão de empresas; administração de em-

presas; serviços de trabalhos administrativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195595

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Pan Paci�c International Holdings 

Corporation

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

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (com área de 

refeições); serviços de fornecimento de alimentos e be-

bidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195609

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação; software de 

aplicação para telefones inteligentes; aplicações de 

software informático descarregáveis; software aplica-

tivo descarregável para telefones inteligentes; estojos 

para telefones inteligentes e telefones móveis; capas 

para telefones inteligentes e telefones móveis; estojos 

protectores para telefones inteligentes; selfie sticks 

[monopés de uso manual] usados como acessórios 

para telefones inteligentes; suportes adaptados para 

telefones inteligentes; telefones móveis; correias para 

telefones inteligentes; baterias; carregadores de ba-

terias; carregadores USB (carregadores de bateria); 

cabos USB; auriculares (earphones); auscultadores; 

auriculares (headsets); películas protetoras adaptadas 

a telefones inteligentes e telefones móveis; acessórios 

designados a telefones inteligentes e telefones móveis; 

imanes para frigorí�cos; suportes de armazenamento 

digitais ou analógicos virgens; imanes decorativos; 

alarmes; óculos de sol; aparelhos e instrumentos ópti-

cos; ecrãs de video.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195610

[220]  Data de pedido : 2022/03/24
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[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, 

médicos, dentários e veterinários; próteses arti�ciais 

de braços, pernas, olhos e dentes; artigos ortopédi-

cos; materiais de sutura; dispositivos terapêuticos e 

de assistência adaptados para pessoas com deficiên-

cias; aparelhos de massagem; aparelhos, dispositivos 

e artigos para amamentação; aparelhos, dispositivos 

e artigos sexuais; biberons [biberões]; máscaras para 

pessoal médico; máscaras higiénicas para uso médico; 

almofadas de ar para uso médico; tetinas para bibe-

rons [biberões]; chupetas para bebés.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195611

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e serviços de publicida-

de; serviços de agências de publicidade; publicidade 

online numa rede informática; serviços publicitários 

através de PPC (pay-per-click); preparação de anún-

cios publicitários para terceiros; difusão de anúncios 

publicitários; publicidade através de todos os meios de 

comunicação públicos; promoção de vendas [para ter-

ceiros]; assessoria no domínio da gestão de negócios 

comerciais e de marketing; apresentação de artigos em 

meios de comunicação, para fins retalhistas; optimi-

zação de motores de busca para promoção de vendas; 

fornecimento e aluguer de espaços publicitários na 

internet; serviços de assessoria e informações em-

presariais; assistência na direção de negócios comer-

ciais; serviços de agências de informações comerciais; 

fornecimento de informações comerciais através de 

um website; consultadoria em gestão de pessoal; ac-

tualização e manutenção de dados em bases de dados 

informáticas; prestação de serviços de estratégia de 

publicidade em linha; serviços retalhistas e de vendas 

por grosso de aparelhos e aplicativos médicos, prepa-

rações farmacêuticas, médicas e sanitárias; compilação 

de informação numa base de dados informática; siste-

matização, compilação, actualização, administração, 

manutenção e gestão de dados comerciais em bases de 

dados informatizadas; processamento de dados com-

putorizados (serviços administrativos); processamento 

de encomendas online de receitas médicas; serviços 

de encomendas por correio; serviços de fornecimento 

para terceiros [compra de produtos e serviços para 

outras empresas]; serviços administrativos relaciona-

dos com o fornecimento de medicamentos sujeitos a 

prescrição médica a parcipantes em (eventos de) tele-

medicina; provisão de directórios comerciais compi-

lados; publicação de textos publicitários; propaganda; 

serviços de agendamento de compromissos [funções 

administrativas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195612

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de envio de mensagens curtas 

SMS; serviços de envio de mensagens de aplicação; 

transmissão de informação sobre aplicações via In-

ternet; comunicação através de redes privadas vir-

tuais [VPN]; transmissão electrónica de imagens e 
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fotogra�as através de uma rede informática mundial; 

transmissão de dados e serviços de telecomunicações; 

serviços de telecomunicações para fornecer acesso a 

dados, som ou imagens; transmissão de texto, fotogra-

�as, vídeo através de aplicações de telefones inteligen-

tes; transmissão de informação através de aplicações 

para smartphones; transmissão, difusão e receção de 

áudio, vídeo, imagens fixas e em movimento, texto e 

dados; transferência de dados através de serviços onli-

ne; serviços de partilha ponto-a-ponto (p2p) (serviços 

de transmissão eletrónica); fornecimento de acesso a 

portais de intercâmbio de vídeos na Internet; serviços 

de streaming de vídeo ao vivo; transmissão, através 

da Internet, de conteúdos gerados por utilizadores; 

serviços de telecomunicações fornecidos através de 

redes informáticas globais e locais relacionados com 

o fornecimento de prestação de serviços de telesaúde, 

telemedicina, cuidados à distância e cuidados de saúde 

virtuais; serviços de telecomunicação; serviços de co-

municação para acesso a uma base de dados; serviços 

de transmissão de textos, documentos electrónicos, 

base de dados, gráficos e informações audiovisuais 

através de computadores; serviços de telecomunicação 

relacionados com o armazenamento, rastreio e entrega 

de dados; serviços de aluguer de tempo de acesso a um 

servidor central de bases de dados; serviços de comu-

nicação para acesso a uma base de dados; fornecimen-

to de acesso quadros de aviso eletrónicos informatiza-

dos e a fóruns de conversa online em tempo real.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195613

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de edição; serviços online de 

publicações eletrónicas (não descarregáveis) através 

de dispositivos móveis; serviços de bibliotecas ambu-

lantes; serviços online de publicações eletrónicas não 

descarregáveis; publicação multimédia de material im-

presso, livros, revistas, diários, jornais, boletins infor-

mativos, mapas, grá�cos, fotogra�as, vídeos, música e 

publicações electrónicas (não descarregáveis); publica-

ções electrónicas não descarregáveis com informações 

sobre uma vasta gama de tópicos online; publicações 

de textos, sem ser textos publicitários; publicação de 

publicações médicas e de cuidados de saúde; publica-

ção de diários electrónicos (não descarregáveis) e de 

blogues apresentando conteúdos específicos gerados 

por utilizadores; serviços de layout, excepto para �ns 

publicitários; publicação de conteúdo editorial de sítios 

acessíveis por uma rede informática mundial; serviços 

de entretenimento; fornecimento de vídeos online, não 

descarregáveis; provisão de formação; fornecimento 

de sugestões sobre formação, educação e instrução e 

aconselhamento educativo relacionado com saúde, cui-

dados de saúde, dietas, nutrição, cuidados oftalmológi-

cos, saúde óptica, medicina, saúde dentária e farmácia; 

serviços de aconselhamento relacionado com forma-

ção médica e cuidados de saúde; arranjo e condução 

de seminários educacionais, workshops de formação 

e conferências relacionadas com saúde, cuidados de 

saúde, dietas, nutrição, cuidados oftalmológicos, saúde 

óptica, medicina, saúde dentária e farmácia; serviços 

de formação médica e de cuidados de saúde; serviços 

educativos relacionado com a saúde física; fornecimen-

to de conteúdos médicos e de cuidados de saúde num 

website na internet e através de dispositivos móveis 

para �ns educativos; fornecimento de serviços de bi-

bliotecas electrónicas apresentando jornais, revistas, 

fotografias e imagens através de redes informáticas 

online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195614

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Provisão de software de aplicativos 

através de sítios na web; hospedagem on-line de sítios 

na web para terceiros para compartilha de conteú-

dos on-line; hospedagem de plataformas na Internet; 

programação de computadores; serviços de design, 

desenvolvimento, manutenção e actual ização de 

software informático, software de aplicação e aplica-

ções de software; armazenamento eletrónico de dados; 

software como serviço [SaaS]; computação em nuvem; 

fornecimento de um sítio Web para armazenamento 

eletrónico de fotografias digitais e vídeos; hospeda-

gem de conteúdos digitais na Internet; hospedagem de 

conteúdo de entretenimento multimédia; hospedagem 

de aplicações multimédia e interactivas; hospedagem 

de websites; design de cartões de vista; serviços de 

computador; fornecendo serviços informáticos para 

pesquisa de aplicações telefónicas inteligentes; for-

necimento de serviços de aplicação da Internet para 

comunicações; plataformas de hospedagem para con-

teúdos gerados por utilizadores.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195615

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

 Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

  Endereço : 

2954

 Hangyi Road Free Trade Zone Science and Techno-

logy Innovation Base 2954, Langfang Linkong Eco-

nomic Zone, Daxing Airport Area, Free Trade Zone, 

Hebei Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços médicos; cuidados de higie-

ne e beleza para seres humanos ou animais; serviços 

de medicina alternativa; medicina dentária; aconse-

lhamento dietético e nutricional; serviços médicos; 

serviços de centros de saúde; aconselhamento em 

saúde; visitas e cuidados de enfermagem ao domicílio; 

serviços de hospitais; aconselhamento médico para in-

divíduos com de�ciências; assistência médica; serviços 

médicos, de cuidados de saúde e de clínicas de saúde; 

serviços de parteira; serviços de enfermagem (médica); 

serviços de oculista; serviços de ortodontia; cuidados 

paliativos; aconselhamento em farmácia; serviços de 

fisioterapia terapêutica; cirurgia plástica; serviços de 

psicólogos; terapia da fala; serviços de telemedicina; 

prestação de serviços médicos, tele-saúde, cuidados à 

distância e serviços de saúde virtual através de website 

e aplicação móvel com informação médica e de saúde; 

fornecimento aos usuários de acesso em tempo real 

aos pro�ssionais de saúde via computador, telefone e 

outros meios electrônicos; serviços de terapia; serviços 

de medicina Chineses; serviços de análise e diagnósti-

co médico; serviços de consulta médica e diagnóstico; 

serviços de aluguer de equipamentos médicos; serviços 

de aconselhamento sobre farmácia; serviços de moni-

torização de e avaliação de saúde, fitness, exercícios 

físicos e bem-estar; fornecimento de informações nas 

áreas de saúde, �tness, exercícios físicos e bem-estar; 

fornecimento de um website com informações sobre 

saúde, �tness, exercícios físicos e bem-estar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195616

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195617

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 
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cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195618

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 

cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195619

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 

cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195620

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 

cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195621

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 

cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195622

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[730]  Requerente : Deciem Beauty Group Inc.

  Endereço : 15 Fraser Avenue, Toronto, Ontario, 

M6K 1Y7 Canada

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Champôs; condicionadores para o 

cabelo; séruns para o couro cabeludo [não medicamen-

tosos]; produtos para limpeza do couro cabeludo [não 

medicamentosos]; tratamentos para cabelo para uso 

cosmético [não medicamentosos]; óleo para amaciar o 

cabelo; séruns para o cabelo.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195623

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195624

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195627

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 KAM KIN HONG

  Endereço : 13

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195628

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 KAM KIN HONG

  Endereço : 13

F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195629

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 369

  Endereço : 123 5

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

税

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 95% M 81%

Y 0% K 0%
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 C 0% M 88% Y 80% K 0%

 C 5% M 27% Y 89% K 0%

 C 50% M 50% Y 50% K 100%

[210]  N.º : N/195630

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195631

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195632

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 14-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195633

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 UNICO HK CORPORATION LIMITED

  Endereço : 60 1 12

1214

 Unit 1214, 12/F, Chai Wan Ind City Phase 1, 60 Wing 

Tai Rd, Chai Wan, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195634

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 UNICO HK CORPORATION LIMITED

  Endereço : 60 1 12

1214

 Unit 1214, 12/F, Chai Wan Ind City Phase 1, 60 Wing 

Tai Rd, Chai Wan, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 馆

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195635

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Well Belief Trading Limited

  Endereço : 42 8 5

 Unit 5, 8/F, Treasure Centre, 42 Hung To Road, Kwun 

Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

5

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195639

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25-27A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195640

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195641

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195642

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 翀

  Endereço : 2

12 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195643

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 翀

  Endereço : 2

12 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195644

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 翀

  Endereço : 2

12 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195645

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 12-93

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195646

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195647

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195648

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195649

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195650

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195651

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

60

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195652

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195653

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195656

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

  Endereço : 135

B 1002-1015

 (Location: Room 1002-1015), Block B, Zhongda Science 

and Technology Park, No. 135 Xingang West Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195657

[220]  Data de pedido : 2022/03/25
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[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

  Endereço : 135

B 1002-1015

 (Location: Room 1002-1015), Block B, Zhongda Science 

and Technology Park, No. 135 Xingang West Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195658

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

  Endereço : 135

B 1002-1015

 (Location: Room 1002-1015), Block B, Zhongda Science 

and Technology Park, No. 135 Xingang West Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195659

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

  Endereço : 135

B 1002-1015

 (L ocat ion: Room 1002-1015), Block B, Zhongda 

Science and Technology Park, No. 135 Xingang West Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195660

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Guangzhou Yatsen Global Co., Ltd.

  Endereço : 135

B 1002-1015

 (Location: Room 1002-1015), Block B, Zhongda Science 

and Technology Park, No. 135 Xingang West Road, 

Haizhu District, Guangzhou City, Guangdong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195661

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9893

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Vestuário para animais de estimação; 

coleiras para animais; coleiras para cães; calçado para 

cães; trelas para cães; coleiras para cães; parkas para 

cães; vestuário para cães; roupas para cães; capas 

(agasalhos) para cães; barrigueiras para cães; imper-

meáveis para cães; ferraduras; mantas para cavalos; 

cobertores para cavalos; artigos de vestuário para 

cavalos; coleiras para cavalos; selas para cavalos; 

arreios para cavalos; antolhos (arreios); fitas para a 

cabeça de cavalos; cobrejões impermeáveis para ca-

valos; chapéus-de-chuva para golfe; couro e imitação 

de couro, e artigos feitos através destes materiais e 

não incluindo noutras classes; peles de animais; couro; 

baús e malas de viagem; chapéus-de-chuva; chapéus-

-de-sol e bengalas; chicotes; arreios e selaria; maletas 

para documentos; sacos para alimentação; sacos de 

desporto; boldriés de couro; sacos de praia; porta-

-documentos; carteiras para cartões-de-visita (porta-

-notas); bolsas de rede; armações para sacos de mão; 

armações para chapéus-de-chuva ou de chapéus-de-

-sol; sacos de mão; pegas para malas de viagem; pe-

gas para bengalas; sacos de lona para acampamento; 

estojos de música; açaimos; carteiras; porta-moedas; 

mochilas; pastas para estudantes (satchels); sacos de 

compras; correias para patins; slings (panos) para o 

transporte de bebés; cabos para chapéus-de-chuva; 

argolas para chapéus-de-chuva; varas para chapéus-

-de-chuva; estojos para artigos de higiene pessoal, 

vazios; assentos em vara portáteis; sacos de compras 

com rodas; bengalas e chapéus de chuva combinados; 

sacos para guarda-chuvas; capas para chapéus-de-sol; 

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

praia (chapéus de sol para praia); peças metálicas para 

chapéus-de-chuva; malas de viagem; bagagens com 

rodas; sacos de higiene; conjuntos de viagem (artigos 

em couro); estojos de viagem para gravatas; estojos em 

imitações de couro; estojos para chaves em couro; es-

tojos para chaves; estojos de maquilhagem; sacos para 

produtos de barbear vendidos vazios; bolsa para cartas 

de condução; bolsas para ferramentas vendidas vazias; 

malas de viagem para transportar na cabine do avião; 

bagagem de viagem; bolsas tipo boston; malas casuais; 

malas de senhora tipo saco; sacos a tiracolo; sacos de 

tiracolo cruzado; sacos a tiracolo para crianças; malas 

de senhora à moda; sacos (envelopes, bolsas) de cou-

ro, para embalagem; sacos casuais; sacos decorados 

com vidrilhos; sacos com rodas; sacos de viagem para 

avião; bolsas de caça (de caça) (acessórios de caça); 

malas para campistas; sacos para caminhadas; sacos 

de trabalho; sacos multiusos com asas para pendurar 

do pulso; sacos de ginástica; alforges; malas de mão 

para a noite; bolsas para bagagem; sacos de viagem 

em imitação de couro; sacos de viagem, em matérias 

plásticas; sacos porta-fatos de viagem em couro; sacos 

de sapatos para porta-roupa de viagem; sacos de lona; 

malas diplomáticas; malas e carteiras de cabedal; sacos 

�exíveis para vestuário; sacos impermeáveis; sacos de 

feltro; pastas (artigos em couro); sacos em pele sinté-

tica; bolsas tricotadas, não sendo de metais preciosos; 

malas para vestuário de desporto; estojos para artigos 

de higiene pessoal; sacos para atoalhados; malas para 

sapatos; sacos de ferramentas vendidos vazios; sacos 

pequenos para cavalheiros; bolsas de trazer à cintura; 

porta-moedas feitos de metais preciosos; porta-moe-

das em couro; sacos de mão (para senhora) em couro; 

malas de mão para senhora em imitação de couro; 

bolsas para suportes de maquilhagem; chaves e outro 

artigo pessoal; caixas de chapéus para viagem; caixas 

para chapéus de couro; correias para malas de viagem; 

alças para porta-moedas; porta-cartões de visita sob 

a forma de carteiras; porta-moedas; caixas de viagem; 

capas para bagagens; bolsas de cintura; pochetes (car-

teiras de mão); carteiras para cartões (em couro); car-

teiras marsupiais; estojos de maquilhagem; sacos de 

atletismo multiusos; estojos; sacos para alpinistas; sa-

cos de viagem; armações para porta-moedas; malas de 

viagem com rodas; malas pequenas de viagem; baga-

gem de mão; mochilas para caminhadas; mochilas com 

cordões para desporto; acessórios para arreios; cravos 

(tachas) para couro; correias em imitação de couro; 

cordões (couro); couro, em bruto e semi-trabalhado; 

couro para arreios; couro para sapatos; imitações de 

couro; molesquim (imitação de couro); peles curtidas; 

couro poliuretano; peles; pele sintética; pele semitra-

balhada; tecido em couro; artigos de vestuário para 

cavalos; arções de selas; selaria; arreios para animais; 

rédeas; presilhas de selas; gualdrapas (xairéis) de selas; 

capas para animais; chibata de caça; pingalins; polai-

nas e joelheiras para cavalos; perneiras para animais; 

cobertores e agasalhos para animais; mantas de sela 

para cavalos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195662

[220]  Data de pedido : 2022/03/25
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[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Cestos para cães; camas para cães; 

casotas para cães; placas de identificação, não me-

tálicas; dispensadores de sacos para dejetos de cães; 

estantes de armazenamento de equipamento de esqui 

e equipamentos desportivos; dispensadores �xos, não 

metálicos, de sacos para desejos de cães; móveis para 

animais de estimação; camas para animais; casas de 

brincar para animais de estimação; camas portáteis 

para animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195663

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Recipientes destinados a animais de 

estimação; recipientes para alimentos destinados a 

animais de estimação; pratos para alimentos destina-

dos a animais de estimação; tigelas para beber para 

animais de estimação; dispensadores electrónicos de 

alimento para animais de estimação; escovas para ani-

mais de estimação, eléctricas; gaiolas para animais de 

estimação; escovas para animais de estimação; escovas 

de dentes para animais de estimação; caixotes de areia 

para animais de estimação; escovas para limpeza de 

equipamento de golfe.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195664

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : HUGO BOSS Trade Mark Mana-

gement GmbH & Co. KG

  Endereço : Dieselstr. 12, 72555 Metzingen, Ger-

many

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos de bolas; brinquedos para cães; 

tapetes de estimulação mental; ossos de imitação que 

são brinquedos para cães; esquis; bastões para esqui; 

revestimentos de esquis; estojos para esquis; sacos 

para esqui; pranchas de esqui; esquis de surf; pranchas 

de skimming; bolas de ténis; raquetas de ténis; bolas 

para ténis de mesa; raquetas para ténis de mesa; capas 

para raquetes de ténis; estojos para bolas de ténis; 

bolas de futebol americano; bolas de râguebi; bolas 

para jogos; ferros (tipos de tacos) de golfe; putters de 

golfe; tacos de golfe; tees de golfe; bolas de golfe; sacos 

de golfe; luvas de golfe; etiquetas para sacos de gol-

fe; carrinhos para sacos de golfe; capas para tacos de 

golfe; capas para sacos de golfe; sacos de caddies para 

tacos de golfe; etiquetas para saco de golfe em couro; 

sacos de golfe, com ou sem rodas; aparelhos para jo-

gos excepto os adaptados para utilização com ecrã ou 

monitor externo; máquinas de jogos de vídeo; apare-

lhos para jogos; aparelhos de bolso para jogar jogos de 

vídeo; máquinas de jogos de vídeo de bolso; máquinas 

de jogos eletrónicos de bolso; jogos portáteis com ecrã 

de cristal líquido; jogos portáteis com ecrãs de cris-

tais líquidos; máquinas de jogos de vídeo autónomas; 

máquinas de jogos de vídeo de arcadas; controladores 

para consolas de jogos; bolas para jogos; contador (de 

dados) para jogos; câmaras-de-ar de bolas para jogos; 

jogos de argolas; aparelhos de prestidigitação; rodas de 

roleta; jogos de skittles (jogos); volantes de badminton 

(artigos de desporto); marionetas; papagaios de papel; 

carretos para papagaios de papel; jogos de malhas 

(quoits); veículos de brinquedo; veículos de brinquedos 

telecomandados; carros de brincar; caleidoscópios; 

brinquedos; máscaras de brincar; balões; pistolas de 

brincar; bonecas; camas de bonecas; biberões de bo-

necas; roupas para bonecas; casinhas para bonecas; 

quartos de bonecas; ursinhos de pelúcia; piões (brin-

quedos); quebra-cabeças (puzzles); quebra-cabeças 

(jigsaw puzzles); jogos de salão; móbiles (brinquedos); 

blocos de construção (brinquedos); discos voadores 

(brinquedos); trotinetes (brinquedos); cavalos de ba-

louço; dominós; jogos de construção; bolhas de sabão 
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(brinquedos); escorregão (brinquedos); brincadeiras 

para pregar partidas (novidades); redes de borboleta; 

modelos de veículos à escala; cartas de jogar; estojos 

para cartas de jogar; dados; jogo de damas (jogos); 

tabuleiros para jogo de damas; jogos de gamão; damas 

(jogos); jogos de tabuleiro; jogos de xadrez; conjuntos 

de xadrez; peças de xadrez; xadrez de futebol; tabulei-

ros de damas; tabuleiros de xadrez; mah-jong; cartões 

de bingo; tacos para jogos; redes para desportos; pistas 

de corrida (brinquedos); dardos; piscinas (artigos para 

brincar); rocas (brinquedos); rocas para criança; rocas 

para crianças com anéis para os dentes incorporados; 

brinquedos musicais de berço para bebês; estojos para 

acessórios de jogo; sinos para árvores de natal; deco-

rações para árvores de Natal; globos de neve; bilhetes 

de raspar para jogar jogos de loteria; personagens e 

animais de pelúcia; personagens de brinquedo em bor-

racha; brinquedos de construção; �guras de brinquedo 

animadas e não animadas; brinquedos de pelúcia e 

brinquedos sem pelúcia sob a forma de brinquedos de 

personagens de plástico; fantoches; fantoches de pe-

luche; brinquedos de peluche; brinquedos de pelúcia; 

mesas para subbuteo; mesas para ténis de mesa; sacos 

para tacos de golfe, com ou sem rodas; utensílios para 

reparar terreno (acessório de golfe); tacos de bilhar; 

rodelas para tacos de bilhar; marcadores de bilhar; 

mesas de bilhar; bolas de bilhar; raquetes; raquetes 

(hagoita); cordas para raquetes; máquinas e aparelhos 

de bowling; sacos de cricket; tacos de hóquei; mesas 

de bilhar acionadas com moedas; �ta para punhos de 

raquetes; bobsleighs; discos para o desporto; pranchas 

de surf; trenós (artigos de desporto); trenós para a 

neve para uso recreativo; pranchas à vela; pranchas de 

snowboard; bicicletas de ginástica (estáticas); máqui-

nas para exercício físico; �oretes para esgrima; armas 

lança-arpões (artigos desportivos); halteres de barra; 

aparelhos de ginástica; armas de esgrima; arneses 

para alpinistas; equipamento de alpinismo, nomeada-

mente, ascensores, correias �xadoras, combinações de 

gancho e anel; gancho; parapentes; pranchas de skate; 

trampolins (artigos de desporto); varas de majorettes; 

sacos especialmente concebidos para pranchas de surf; 

arneses para pranchas de vela; mastros para pranchas 

à vela; armas de paintball (desporto); correias para 

pranchas de surf; blocos de partida para desporto; �s-

gas (artigos desportivos); barras horizontais de ginás-

tica; cintos para levantamento de pesos (artigos des-

portivos); barras paralelas para ginástica; plataformas 

de exercícios físicos; varas para salto com vara; cordas 

de saltar; luvas para batedores (acessórios de jogos); 

luvas de esgrima; polias para exercício físico; bancos 

de exercício; cordas de pular; aparelhos para o cultu-

rismo; aparelhos para treino muscular; material para 

tiro ao arco; sacos de boxe; patins de rodas; patins em 

linha; patins para gelo; botas de patinagem com pa-

tins anexados; luvas de boxe; luvas de basebol; luvas 

(acessórios de jogos); raquetes para a neve; cintos de 

natação; anéis salva-vidas; pranchas de natação; bar-

batanas para natação; �utuadores para natação; braça-

deiras de natação; coletes de natação; chamarizes para 

caça; aparelhos para a pesca; canas de pesca; linhas de 

pesca; arcos de tiro; manoplas de esgrima; redes de ca-

mu�agem (artigos desportivos); casas de brincar para 

crianças; argolas para crianças; brinquedos multifun-

ções para crianças; mesas de múltiplas atividades para 

crianças (artigos de brincar); máquinas de jogos ele-

trónicos educativos para crianças; baloiços de bebés; 

brinquedos adaptados para �ns educativos para bebés; 

brinquedos de desenvolvimento para bebés; baloiços 

de bebés para parques infantis; tapetes para jogar com 

brinquedos infantis incorporados (brinquedos); brin-

quedos de atividades múltiplas para bebés; brinquedos 

para berços; brinquedos interativos para berços; mo-

biles de berço (brinquedos); acessórios para bonecas; 

brinquedos para banheira; bolas de praia; veículos de 

quatro rodas para crianças (brinquedos); artigos para 

brincar para crianças; brinquedos para crianças; brin-

quedos em tecido; vestuário para bonecas; vestuário 

para figuras de brincar; vestuário de bonecas; bone-

cas; jogos; fantoches de mão; pranchas de natação; 

brinquedos para animais de estimação; bolas de jogo; 

brinquedos feitos de plástico; artigos para brincar; 

peluches (brinquedos); jogos desportivos; brinquedos 

para animais; brinquedos para bebês; brinquedos para 

gatos; brinquedos para cães; brinquedos (para animais 

de estimação); aparelhos de jogos de vídeo; jogos de 

arcada; máquinas de diversão; plataformas para ioga; 

cordas para ioga; baloiços para ioga; bolas de ginástica 

para ioga; artigos de ginástica; bolas suiças; barras de 

peso; bolas de desporto; luvas concebidas especi�ca-

mente para a prática de desportos; aparelhos para o 

treino de desportos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195665

[220]  Data de pedido : 2022/03/25
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[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195666

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 Ecolab USA Inc.

  Endereço : 55102

1

 1 Ecolab Place Saint Paul Minnesota 55102, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195675

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322-362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195676

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-362

10 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195677

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195678

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195679

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195680

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195681

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195682

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195683

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195684

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : 

 VIAGENS TECNOLÓGICAS GLOBAL META-

VERSO LIMITADA

  Endereço : 322-326

10 C

 Alameda Dr. Carlos D’ Assumpção, No 322~362, Ed. 

Centro Comercial Cheng Feng, 10º Andar C, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195687

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195689

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195690

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195691

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195692

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195693

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195695

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195696

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195697

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195698

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195699

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195701

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195702

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195703

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195704

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195705

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

09-3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195707

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-M J C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195708

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-M J C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195709

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-M J C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195710

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-M J C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195711

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-M J C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195712

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

料

冷

酪 糖

蝲

酪

獵

龍

酪

料 料

料 駱 料 料

刺龍

類

泥 拉

拉 金

酪

臘

參

狀 梨

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195713

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos cosméticos; preparações de 

toilette; pacote de máscaras de beleza para �ns cosmé-

ticos; óleos de aromaterapia; preparações para banho, 

sem ser para fins médicos; sabonetes e detergentes; 

produtos para lavagem do corpo; dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195714

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Colagénio para fins médicos; suple-

mentos medicamentosos à base de colagénio para 
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alimentos; suplementos dietéticos contendo colagénio; 

suplementos dietéticos contendo bactérias ácido-lácti-

cas; suplementos dietéticos com efeito cosmético; su-

plementos dietéticos com combinações de vitaminas e 

minerais; suplementos dietéticos para seres humanos; 

suplementos dietéticos contendo extracto de plantas; 

bebidas dietéticas, alimentos e substâncias adaptadas 

para uso médico; suplementos dietéticos para uso 

médico; suplementos alimentares sob a forma de pó, 

líquidos, cápsulas, pílulas e comprimidos, todos para 

fins médicos; preparações médicas que contenham 

colagénio; preparações médicas que contenham ácido 

láctico; suplementos dietéticos minerais para huma-

nos; suplementos alimentares minerais; suplementos 

nutricionais minerais; suplementos nutricionais; su-

plementos nutricionais para uso médico; preparados 

vitamínicos na natureza dos suplementos alimentares; 

bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; ali-

mentos dietéticos adaptados para �ns medicinais; su-

plementos nutricionais e�cazes para a beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195718

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos cosméticos; preparações de 

toilette; pacote de máscaras de beleza para �ns cosmé-

ticos; óleos de aromaterapia; preparações para banho, 

sem ser para fins médicos; sabonetes e detergentes; 

produtos para lavagem do corpo; dentífricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195719

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Colagénio para fins médicos; suple-

mentos medicamentosos à base de colagénio para 

alimentos; suplementos dietéticos contendo colagénio; 

suplementos dietéticos contendo bactérias ácido-lácti-

cas; suplementos dietéticos com efeito cosmético; su-

plementos dietéticos com combinações de vitaminas e 

minerais; suplementos dietéticos para seres humanos; 

suplementos dietéticos contendo extracto de plantas; 

bebidas dietéticas, alimentos e substâncias adaptadas 

para uso médico; suplementos dietéticos para uso 

médico; suplementos alimentares sob a forma de pó, 

líquidos, cápsulas, pílulas e comprimidos, todos para 

fins médicos; preparações médicas que contenham 

colagénio; preparações médicas que contenham ácido 

láctico; suplementos dietéticos minerais para huma-

nos; suplementos alimentares minerais; suplementos 

nutricionais minerais; suplementos nutricionais; su-

plementos nutricionais para uso médico; preparados 

vitamínicos na natureza dos suplementos alimentares; 

bebidas dietéticas adaptadas para fins médicos; ali-

mentos dietéticos adaptados para �ns medicinais; su-

plementos nutricionais e�cazes para a beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195723

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Artigos cosméticos; preparações de 

toilette; pacote de máscaras de beleza para fins cos-

méticos; óleos de aromaterapia; preparações para 
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banho, sem ser para �ns médicos; sabonetes e deter-

gentes; produtos para lavagem do corpo; dentífricos; 

preparações antiestáticas para uso domésticos; desen-

gordurantes, sem ser para utilização em processos de 

fabrico; preparações para remover ferrugem; lixivia 

para roupa; amaciadores de tecidos para utilização 

na lavandaria; preparações para lavagem de roupa; 

adesivos para a�xação de cabelo falso; colas adesivas 

para �ns cosméticos; amido para lavandaria; desodori-

zantes para seres humanos ou para animais; prepara-

ções refrescantes para o hálito para a higiene pessoal; 

sprays refrescantes para o hálito; preparações para 

remoção de tintas; preparações para remoção de ver-

niz; creme para sapatos; cremes para couro; cera para 

sapatos; preparações para polir; produtos de limpeza 

bucal, não para �ns médicos; águas de toilette; cremes 

cosméticos; rouges cosméticos; preparações para tra-

tamento do cabelo; perfumes; artigos de perfumaria; 

óleos para perfumes e aromas; aromáticos [óleos es-

senciais]; óleos essenciais; aromatizantes alimentares 

[óleos essenciais]; incenso; preparações perfumadas 

para o ar; varetas de incenso; papel abrasivo; pano 

abrasivo; areia abrasiva; pedra-pomes; papel de poli-

mento; unhas falsas; pestanas falsas; cotonetes para 

�ns cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195728

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Substâncias químicas; materiais quí-

micos; preparações químicas, assim como elementos 

naturais; lignina; líquidos contendo lignina; produtos 

químicos destinados à indústria e às ciências; produtos 

e substâncias químicos contendo lignina; derivados de 

lignina.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/02  União Euro-

peia N.º 018647175

[210]  N.º : N/195729

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/02  União Euro-

peia N.º 018647175

[210]  N.º : N/195731

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, amarelo e azul.

[300]  Prioridade : 2022/02/07  União Euro-

peia N.º 018650087

[210]  N.º : N/195732

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Milliken & Company

  Endereço : 920 Milliken Road, Spartanburg, Sou-

th Carolina 29303, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Vestuário para a proteção contra fogo; 

vestuário de resistência contra fogo para protecção 

contra lesões; tecidos vendidos como componentes de 

vestuário de protecção resistente ao fogo; chapelaria 

para a proteção contra fogo; chapelaria resistente ao 
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fogo para protecção contra ferimentos; tecidos vendi-

dos como componente de vestuário de protecção da 

cabeça resistente ao fogo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195733

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Milliken & Company

  Endereço : 920 Milliken Road, Spartanburg, Sou-

th Carolina 29303, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos; tecido resistente ao fogo para 

o fabrico de vestuário; tecido resistente ao fogo para o 

fabrico de chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195734

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Unza International Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para os cuidados da pele, 

preparações para os cuidados do corpo, preparações 

para maquilhagem para o rosto; preparações anti-

transpirantes para uso pessoal; espumas de limpeza 

para uso cosmético; esfoliantes para o rosto (não me-

dicamentosos); esfoliantes para o corpo; máscaras de 

beleza para o corpo; tónicos para a pele; desodorizan-

tes para uso corporal; hidratantes; cosméticos sob a 

forma de cremes; cremes para o pescoço; cremes para 

o peito; essências para o rosto; creme para os olhos; 

máscaras de beleza; máscaras de beleza para o peito; 

loções corporais; pó para a maquilhagem; preparações 

para desmaquilhagem; rouges cosméticos; sombras 

para os olhos; vernizes para as unhas; máscaras [rímel]; 

lápis para as sobrancelhas; preparações femininas 

para a lavagem da vulva e duches vaginais [sem ser 

para uso medicinal]; preparações para uso no banho e 

no duche; sabões de espuma para o duche; perfumes e 

fragrâncias para o corpo sob a forma de spray; sabões; 

óleos essenciais para uso corporal; dentífricos; unhas 

postiças; pestanas postiças; produtos de proteção solar 

(cosméticos); produtos para depois da exposição solar 

(não medicamentosos); produtos cosméticos para a 

proteção solar; sprays de água mineral para uso cos-

mético; colónias; água de colónia; brumas corporais 

para uso cosmético; champôs; amaciadores para uso 

capilar; preparações para os cuidados dos cabelos; 

preparações para �xar o cabelo; preparações capilares 

para a proteção solar; máscaras para o couro cabeludo; 

preparações não medicamentosas para os cuidados do 

couro cabeludo; esfoliantes; cremes esfoliantes; produ-

tos esfoliantes para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195735

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Unza International Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de aloé vera para uso 

farmacêutico; antisséticos; preparações de banho 

para uso medicinal; sais de banho para uso medicinal; 

desinfetantes; desinfetantes para uso higiénico; inse-

tífugos [repelentes de insetos]; insetífugos [repelentes 

de insetos] para uso pessoal; loções para uso farma-

cêutico; óleos medicinais para bebé; pós medicinais 

para bebés; pó de talco medicinal; cremes medicinais 

para uso no cuidado da pele; óleos para uso medicinal; 

repelentes de mosquitos; preparações de higiene bocal 

para uso medicinal; preparações farmacêuticas; prepa-

rações farmacêuticas para o cuidado da pele; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento da caspa; prepa-

rações terapêuticas para o banho; lenços impregnados 

de loções farmacêuticas; medicamentos para acne vul-

gar; preparações para o tratamento da acne; colagénio 

para uso medicinal; suplementos nutricionais colagé-

nios; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195736

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Unza International Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para os cuidados da pele, 

preparações para os cuidados do corpo, preparações 

para maquilhagem para o rosto; preparações anti-

transpirantes para uso pessoal; espumas de limpeza 

para uso cosmético; esfoliantes para o rosto (não me-

dicamentosos); esfoliantes para o corpo; máscaras de 

beleza para o corpo; tónicos para a pele; desodorizan-

tes para uso corporal; hidratantes; cosméticos sob a 

forma de cremes; cremes para o pescoço; cremes para 

o peito; essências para o rosto; creme para os olhos; 

máscaras de beleza; máscaras de beleza para o peito; 

loções corporais; pó para a maquilhagem; preparações 

para desmaquilhagem; rouges cosméticos; sombras 

para os olhos; vernizes para as unhas; máscaras [rímel]; 

lápis para as sobrancelhas; preparações femininas 

para a lavagem da vulva e duches vaginais [sem ser 

para uso medicinal]; preparações para uso no banho e 

no duche; sabões de espuma para o duche; perfumes e 

fragrâncias para o corpo sob a forma de spray; sabões; 

óleos essenciais para uso corporal; dentífricos; unhas 

postiças; pestanas postiças; produtos de proteção solar 

(cosméticos); produtos para depois da exposição solar 

(não medicamentosos); produtos cosméticos para a 

proteção solar; sprays de água mineral para uso cos-

mético; colónias; água de colónia; brumas corporais 

para uso cosmético; champôs; amaciadores para uso 

capilar; preparações para os cuidados dos cabelos; 

preparações para �xar o cabelo; preparações capilares 

para a proteção solar; máscaras para o couro cabeludo; 

preparações não medicamentosas para os cuidados do 

couro cabeludo; esfoliantes; cremes esfoliantes; produ-

tos esfoliantes para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195737

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Unza International Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wi-

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

Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações de aloé vera para uso 

farmacêutico; antisséticos; preparações de banho 

para uso medicinal; sais de banho para uso medicinal; 

desinfetantes; desinfetantes para uso higiénico; inse-

tífugos [repelentes de insetos]; insetífugos [repelentes 

de insetos] para uso pessoal; loções para uso farma-

cêutico; óleos medicinais para bebé; pós medicinais 

para bebés; pó de talco medicinal; cremes medicinais 

para uso no cuidado da pele; óleos para uso medicinal; 

repelentes de mosquitos; preparações de higiene bocal 

para uso medicinal; preparações farmacêuticas; prepa-

rações farmacêuticas para o cuidado da pele; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento da caspa; prepa-

rações terapêuticas para o banho; lenços impregnados 

de loções farmacêuticas; medicamentos para acne vul-

gar; preparações para o tratamento da acne; colagénio 

para uso medicinal; suplementos nutricionais colagé-

nios; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195738

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente, vitaminas e minerais sob a forma de cápsulas e 

líquido que devem ser administrados oralmente; pre-

parações e substâncias farmacêuticas; medicamentos 

para uso humano; matérias-primas para medicamen-

tos; nutracêuticos; suplementos alimentares para a 

saúde, suplementos alimentares minerais, vitaminas, 

preparações de vitaminas, minerais, suplementos 

dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

alimentos; preparações alimentares dietéticas; bebidas 

dietéticas; substâncias dietéticas, cápsulas dietéticas; 

misturas para bebidas nutricionais em pó; misturas 
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para bebidas nutricionais sendo preparações dietéti-

cas destinadas a serem utilizadas como substitutos de 

refeições; bebidas destinadas a serem utilizadas como 

substitutos de refeições; substitutos de refeições e mis-

turas para bebidas de suplementos dietéticos; substitu-

tos de refeições em pó; barras dietéticas de substitutos 

de refeições; barras dietéticas alimentares destinadas 

a serem utilizadas como substitutos de refeições; ape-

ritivos nutricionais sob a forma de barras; barras ali-

mentares nutricionais; preparações e substâncias para 

controlo do apetite e controlo do peso; vitaminas sob 

a forma de comprimidos, tónicos; cápsulas, nomeada-

mente, extratos de plantas, suplementos e fórmulas de 

antioxidante, nomeadamente, guggul, ginkgo e baco-

pa, arando, kava, hypericum, resina de ginseng, bac-

térias do iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, 

antioxidantes contendo extratos de mirtilo, licopeno, 

luteína, zeaxantina, criptoxantina, passas com caroço, 

casca de pinheiro; produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, pomada (para uso me-

dicinal); vitaminas sob a forma de infusões de ervas; 

suplementos dietéticos e suplementos nutricionais (não 

para uso medicinal); produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, comprimidos e cápsu-

las (sem ser para uso medicinal); suplementos dietéti-

cos com ervas, nomeadamente, minerais; substitutos 

de refeições em pó e em barras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195739

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Barras alimentares consistindo prin-

cipalmente em carne e legumes (não para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195740

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, mel, 

xarope de melaço; levedura, sal, mostarda, vinagre, 

especiarias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195741

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195742

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED
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  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente, vitaminas e minerais sob a forma de cápsulas e 

líquido que devem ser administrados oralmente; pre-

parações e substâncias farmacêuticas; medicamentos 

para uso humano; matérias-primas para medicamen-

tos; nutracêuticos; suplementos alimentares para a 

saúde, suplementos alimentares minerais, vitaminas, 

preparações de vitaminas, minerais, suplementos 

dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

alimentos; preparações alimentares dietéticas; bebidas 

dietéticas; substâncias dietéticas, cápsulas dietéticas; 

misturas para bebidas nutricionais em pó; misturas 

para bebidas nutricionais sendo preparações dietéti-

cas destinadas a serem utilizadas como substitutos de 

refeições; bebidas destinadas a serem utilizadas como 

substitutos de refeições; substitutos de refeições e mis-

turas para bebidas de suplementos dietéticos; substitu-

tos de refeições em pó; barras dietéticas de substitutos 

de refeições; barras dietéticas alimentares destinadas 

a serem utilizadas como substitutos de refeições; ape-

ritivos nutricionais sob a forma de barras; barras ali-

mentares nutricionais; preparações e substâncias para 

controlo do apetite e controlo do peso; vitaminas sob 

a forma de comprimidos, tónicos; cápsulas, nomeada-

mente, extratos de plantas, suplementos e fórmulas de 

antioxidante, nomeadamente, guggul, ginkgo e baco-

pa, arando, kava, hypericum, resina de ginseng, bac-

térias do iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, 

antioxidantes contendo extratos de mirtilo, licopeno, 

luteína, zeaxantina, criptoxantina, passas com caroço, 

casca de pinheiro; produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, pomada (para uso me-

dicinal); vitaminas sob a forma de infusões de ervas; 

suplementos dietéticos e suplementos nutricionais (não 

para uso medicinal); produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, comprimidos e cápsu-

las (sem ser para uso medicinal); suplementos dietéti-

cos com ervas, nomeadamente, minerais; substitutos 

de refeições em pó e em barras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195743

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Barras alimentares consistindo prin-

cipalmente em carne e legumes (não para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195744

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, mel, 

xarope de melaço; levedura, sal, mostarda, vinagre, 

especiarias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195745

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores laranja 

e verde tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195746

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente, vitaminas e minerais sob a forma de cápsulas e 

líquido que devem ser administrados oralmente; pre-

parações e substâncias farmacêuticas; medicamentos 

para uso humano; matérias-primas para medicamen-

tos; nutracêuticos; suplementos alimentares para a 

saúde, suplementos alimentares minerais, vitaminas, 

preparações de vitaminas, minerais, suplementos 

dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

alimentos; preparações alimentares dietéticas; bebidas 

dietéticas; substâncias dietéticas, cápsulas dietéticas; 

misturas para bebidas nutricionais em pó; misturas 

para bebidas nutricionais sendo preparações dietéti-

cas destinadas a serem utilizadas como substitutos de 

refeições; bebidas destinadas a serem utilizadas como 

substitutos de refeições; substitutos de refeições e mis-

turas para bebidas de suplementos dietéticos; substitu-

tos de refeições em pó; barras dietéticas de substitutos 

de refeições; barras dietéticas alimentares destinadas 

a serem utilizadas como substitutos de refeições; ape-

ritivos nutricionais sob a forma de barras; barras ali-

mentares nutricionais; preparações e substâncias para 

controlo do apetite e controlo do peso; vitaminas sob 

a forma de comprimidos, tónicos; cápsulas, nomeada-

mente, extratos de plantas, suplementos e fórmulas de 

antioxidante, nomeadamente, guggul, ginkgo e baco-

pa, arando, kava, hypericum, resina de ginseng, bac-

térias do iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, 

antioxidantes contendo extratos de mirtilo, licopeno, 

luteína, zeaxantina, criptoxantina, passas com caroço, 

casca de pinheiro; produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, pomada (para uso me-

dicinal); vitaminas sob a forma de infusões de ervas; 

suplementos dietéticos e suplementos nutricionais (não 

para uso medicinal); produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, comprimidos e cápsu-

las (sem ser para uso medicinal); suplementos dietéti-

cos com ervas, nomeadamente, minerais; substitutos 

de refeições em pó e em barras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

azul tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195747

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Barras alimentares consistindo prin-

cipalmente em carne e legumes (não para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

azul tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195748

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, mel, 
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xarope de melaço; levedura, sal, mostarda, vinagre, 

especiarias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

azul tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195749

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

azul tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195750

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente, vitaminas e minerais sob a forma de cápsulas e 

líquido que devem ser administrados oralmente; pre-

parações e substâncias farmacêuticas; medicamentos 

para uso humano; matérias-primas para medicamen-

tos; nutracêuticos; suplementos alimentares para a 

saúde, suplementos alimentares minerais, vitaminas, 

preparações de vitaminas, minerais, suplementos 

dietéticos e nutricionais; aditivos nutricionais para 

alimentos; preparações alimentares dietéticas; bebidas 

dietéticas; substâncias dietéticas, cápsulas dietéticas; 

misturas para bebidas nutricionais em pó; misturas 

para bebidas nutricionais sendo preparações dietéti-

cas destinadas a serem utilizadas como substitutos de 

refeições; bebidas destinadas a serem utilizadas como 

substitutos de refeições; substitutos de refeições e mis-

turas para bebidas de suplementos dietéticos; substitu-

tos de refeições em pó; barras dietéticas de substitutos 

de refeições; barras dietéticas alimentares destinadas 

a serem utilizadas como substitutos de refeições; ape-

ritivos nutricionais sob a forma de barras; barras ali-

mentares nutricionais; preparações e substâncias para 

controlo do apetite e controlo do peso; vitaminas sob 

a forma de comprimidos, tónicos; cápsulas, nomeada-

mente, extratos de plantas, suplementos e fórmulas de 

antioxidante, nomeadamente, guggul, ginkgo e baco-

pa, arando, kava, hypericum, resina de ginseng, bac-

térias do iogurte, culturas bacterianas, ácidos gordos, 

antioxidantes contendo extratos de mirtilo, licopeno, 

luteína, zeaxantina, criptoxantina, passas com caroço, 

casca de pinheiro; produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, pomada (para uso me-

dicinal); vitaminas sob a forma de infusões de ervas; 

suplementos dietéticos e suplementos nutricionais (não 

para uso medicinal); produtos naturais sendo prepara-

ções à base de ervas para ajudar o corpo a manter-se 

em boa saúde, nomeadamente, comprimidos e cápsu-

las (sem ser para uso medicinal); suplementos dietéti-

cos com ervas, nomeadamente, minerais; substitutos 

de refeições em pó e em barras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

vermelha tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195751

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Barras alimentares consistindo prin-

cipalmente em carne e legumes (não para uso medici-

nal).

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

vermelha tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195752

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapio-

ca, sagu, sucedâneos do café; farinhas e preparações 

feitas de cereais, pão, pastelaria e confeitaria, mel, 

xarope de melaço; levedura, sal, mostarda, vinagre, 

especiarias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

vermelha tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195753

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : ULTRA BIOTECH LIMITED

  Endereço : 2nd Floor, Sixty Circular Road, Dou-

glas, Isle of Man, IM1 1SA, Isle of Man

  Nacionalidade :  Ilha de Man

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não alcoólicas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores creme e 

vermelha tal como representado na �gura.

[210]  N.º : N/195759

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 狀

糖 料

料

糖 糖

刺 糖 糖

類 糖

茶 力 糖

淋 料 不 料

料

料

類

糖

糖 糖

淋 淋

糖

料

料 力 料 料

糖 糖 糖 糖

糖

糖 糖

糖 糖 料

利

料 蘭

淋

糖 糖

料

糖 糖

料 料 力 料 糖

類

料

力

糖 糖

酪 糖 度

茶 茶 料 拉 拉

勒 拉

黎 拉

零
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零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195760

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195761

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料 料 料

料 料 料 糖 料

料 料

料 塞

料 糖 烈

料

糖 料 料

料 料 料 料

葜 料 不

茶 茶 不 料

料 不

料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195762

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

理 理 理

欄 理

料更 率

料

理 理

理

理 行

理 理

數 數

易

行數 索

行 理

零

行行 理

理

料

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195763

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Discos pré-gravados; cartões de me-

mória �ash pré-gravados; vídeos pré-gravados; vídeos 

descarregáveis; unidades �ash de USB; cartões de me-

mória; imagens armazenadas em formato digital; foto-

grafias armazenadas em formato digital; dispositivos 

para armazenamento de dados; ficheiros de imagem 

descarregáveis; arquivos de dados, descarregáveis; 

óculos para desporto; capacetes de protecção para 

desportos; chapelaria para actividades desportivas 

para protecção contra acidentes; software; aplicações 

de software; aplicação de software informático para 

telefones portáteis; DVDs e cassetes de vídeo pré-gra-

vados de pessoas praticando paraquedismo simulado; 

gravações de vídeo descarregáveis de pessoas pratican-

do paraquedismo simulado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195764

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressos; artigos de papelaria; ma-

teriais de instrução e de ensino; material impresso 

para cursos; vales de oferta, impressos; certi�cado de 

compras, impresso; fotogra�as de pessoas praticando 

paraquedismo simulado; fotografias; aparelhos para 

exibição de fotogra�as; materiais de escrita; materiais 

para desenho; canetas esferográficas; canetas; bases 

para fotogra�as; álbuns fotográ�cos; lápis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195765

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; bonés (chapelaria); luvas 

(vestuário); jaquetas (vestuário); camisas (polos); ca-

misas; t-shirts; camisolas de lã; peúgas; roupa interior; 

uniformes; chapelaria; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195766

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria em gestão e organização 

de negócios; marketing; serviços de loja de vendas a 

retalho; serviços de vendas a retalho on-line; consulto-

ria comercial em relação de franquias; consultoria de 

negócio relacionada com a franquia; serviços de asses-

soria comercial relacionados com o estabelecimento 

e operação de franquias; prestação de informações 

de negócios relacionados com a franquia; assistência 

empresarial relacionada com a franquia; assistência 

empresarial relacionada com o estabelecimento de 

franquias; publicidade; difusão de anúncios publicitá-

rios utilizando todos os meios de comunicação para 

fins de publicidade de eventos e de campeonatos de 

paraquedismo de interior; publicidade por via patroci-

nando; gestão de negócios; gestão de negócios de even-

tos de paraquedismo de interior; gestão de negócios 

de campeonatos de paraquedismo de interior; gestão 

de negócios relacionada com franquia de eventos de 

paraquedismo de interior; gestão de negócios relacio-

nada com franquia de campeonatos de paraquedismo 

de interior; administração de empresas; administração 

de empresas de eventos de paraquedismo de interior; 

administração de empresas de campeonatos de para-

quedismo de interior; serviços de escritório; serviços 

de escritório sob a forma de organização e direcção de 
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negócios comerciais de eventos de paraquedismo de 

interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195767

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Entretenimento; informação sobre 

entretenimento; organização de eventos desportivos; 

organização, planeamento e condução de competições 

desportivas; organização de eventos para fins de en-

tretenimento; prestação de informações relacionadas 

com desportos; ensino na área do desporto; organi-

zação e planeamento de competições (educacionais 

ou de entretenimento); aluguer de equipamentos des-

portivos; aluguer de aparelhos desportivos; aluguer 

de instalações desportivas; exploração de instalações 

desportivas; educação, ensino e treinamento (ins-

trução educativa); serviços recreativos; instrução de 

paraquedismo simulado; fornecimento de instalações 

de paraquedismo simulado; aluguer de equipamento 

para paraquedismo simulado; serviços de formação em 

negócios em regime de franchising relacionados com 

eventos e campeonatos de paraquedismo de interior; 

organização, fornecimento e organização de treina-

mento e realização de workshops (treinamento) para 

eventos e campeonatos de paraquedismo de interior, 

actividades recreativas em grupo, torneios e compe-

tições relacionados com eventos de paraquedismo de 

interior e campeonatos; treinamento prático (demons-

tração) relacionado com eventos e campeonatos de pa-

raquedismo de interior; serviços de assessoria relacio-

nados com o treinamento de eventos e campeonatos de 

paraquedismo de interior; fornecimento de instalações 

para treinamento e eventos desportivos relacionados 

com eventos e campeonatos de paraquedismo de in-

terior; aluguer de aparelhos e equipamentos (excepto 

veículos) relacionados com eventos e campeonatos de 

paraquedismo de interior; serviços de divertimento; 

parques de diversões, parques temáticos; salões de 

jogos e centros recreativos; exploração de diversões de 

montanha-russa; fornecimento de cabos de tirolesa (zip 

lines) para �ns recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195768

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Discos pré-gravados; cartões de me-

mória �ash pré-gravados; vídeos pré-gravados; vídeos 

descarregáveis; unidades �ash de USB; cartões de me-

mória; imagens armazenadas em formato digital; foto-

grafias armazenadas em formato digital; dispositivos 

para armazenamento de dados; ficheiros de imagem 

descarregáveis; arquivos de dados, descarregáveis; 

óculos para desporto; capacetes de protecção para 

desportos; chapelaria para actividades desportivas 

para protecção contra acidentes; software; aplicações 

de software; aplicação de software informático para 

telefones portáteis; DVDs e cassetes de vídeo pré-gra-

vados de pessoas praticando paraquedismo simulado; 

gravações de vídeo descarregáveis de pessoas pratican-

do paraquedismo simulado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195769

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Impressos; artigos de papelaria; ma-

teriais de instrução e de ensino; material impresso 

para cursos; vales de oferta, impressos; certi�cado de 

compras, impresso; fotogra�as de pessoas praticando 

paraquedismo simulado; fotografias; aparelhos para 



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9915

exibição de fotogra�as; materiais de escrita; materiais 

para desenho; canetas esferográficas; canetas; bases 

para fotogra�as; álbuns fotográ�cos; lápis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195770

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; bonés (chapelaria); luvas 

(vestuário); jaquetas (vestuário); camisas (polos); ca-

misas; t-shirts; camisolas de lã; peúgas; roupa interior; 

uniformes; chapelaria; calçado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195771

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Consultoria em gestão e organização 

de negócios; marketing; serviços de loja de vendas a 

retalho; serviços de vendas a retalho on-line; consulto-

ria comercial em relação de franquias; consultoria de 

negócio relacionada com a franquia; serviços de asses-

soria comercial relacionados com o estabelecimento 

e operação de franquias; prestação de informações 

de negócios relacionados com a franquia; assistência 

empresarial relacionada com a franquia; assistência 

empresarial relacionada com o estabelecimento de 

franquias; publicidade; difusão de anúncios publicitá-

rios utilizando todos os meios de comunicação para 

fins de publicidade de eventos e de campeonatos de 

paraquedismo de interior; publicidade por via patroci-

nando; gestão de negócios; gestão de negócios de even-

tos de paraquedismo de interior; gestão de negócios 

de campeonatos de paraquedismo de interior; gestão 

de negócios relacionada com franquia de eventos de 

paraquedismo de interior; gestão de negócios relacio-

nada com franquia de campeonatos de paraquedismo 

de interior; administração de empresas; administração 

de empresas de eventos de paraquedismo de interior; 

administração de empresas de campeonatos de para-

quedismo de interior; serviços de escritório; serviços 

de escritório sob a forma de organização e direcção de 

negócios comerciais de eventos de paraquedismo de 

interior.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195772

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : GOAIRBORNE PTE. LTD.

  Endereço : 45 Scotts Road, #10-03 Scotts Highpa-

rk, Singapore 228232

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Entretenimento; informação sobre 

entretenimento; organização de eventos desportivos; 

organização, planeamento e condução de competições 

desportivas; organização de eventos para fins de en-

tretenimento; prestação de informações relacionadas 

com desportos; ensino na área do desporto; organi-

zação e planeamento de competições (educacionais 

ou de entretenimento); aluguer de equipamentos des-

portivos; aluguer de aparelhos desportivos; aluguer 

de instalações desportivas; exploração de instalações 

desportivas; educação, ensino e treinamento (ins-

trução educativa); serviços recreativos; instrução de 

paraquedismo simulado; fornecimento de instalações 

de paraquedismo simulado; aluguer de equipamento 

para paraquedismo simulado; serviços de formação em 

negócios em regime de franchising relacionados com 

eventos e campeonatos de paraquedismo de interior; 

organização, fornecimento e organização de treina-

mento e realização de workshops (treinamento) para 

eventos e campeonatos de paraquedismo de interior, 

actividades recreativas em grupo, torneios e compe-

tições relacionados com eventos de paraquedismo de 
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interior e campeonatos; treinamento prático (demons-

tração) relacionado com eventos e campeonatos de pa-

raquedismo de interior; serviços de assessoria relacio-

nados com o treinamento de eventos e campeonatos de 

paraquedismo de interior; fornecimento de instalações 

para treinamento e eventos desportivos relacionados 

com eventos e campeonatos de paraquedismo de in-

terior; aluguer de aparelhos e equipamentos (excepto 

veículos) relacionados com eventos e campeonatos de 

paraquedismo de interior; serviços de divertimento; 

parques de diversões, parques temáticos; salões de 

jogos e centros recreativos; exploração de diversões de 

montanha-russa; fornecimento de cabos de tirolesa (zip 

lines) para �ns recreativos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195773

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

料

冷

酪 糖

蝲

酪

獵

龍

酪

料 料

料 駱 料 料

刺龍

類

泥 拉

拉 金

酪

臘

參

狀 梨

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195774

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 狀

糖 料

料

糖 糖

刺 糖 糖

類 糖

茶 力 糖

淋 料 不 料

料

料

類

糖

糖 糖



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9917

淋 淋

糖

料

料 力 料 料

糖 糖 糖 糖

糖

糖 糖

糖 糖 料

利

料 蘭

淋

糖 糖

料

糖 糖

料 料 力 料 糖

類

料

力

糖 糖

度

茶 茶 料 拉 拉

勒 拉

黎 拉

零

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195775

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料 料 料

料 料 料 糖 料

料 料

料 塞

料 糖 烈

料

糖 料 料

料 料 料 料

葜 料 不

茶 茶 不 料

料 不

料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195776

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

理 理 理

欄 理

料更 率

料

理 理

理

理 行
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理 理

數 數

易

行數 索

行 理

零

行行 理

理

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195777

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195778

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195779

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195780

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195781

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195782

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195783

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195784

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195785

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195786

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195787

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195788

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195789

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195790

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195791

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195792

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195793

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9 C2201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]	 編號	N.º	:	N/195795

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

料

冷

酪 糖

蝲

酪

獵

龍

酪

料 料

料 駱 料 料

刺龍

類

泥 拉

拉 金

酪

臘

參

狀 梨

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195796

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 狀

糖 料

料

糖 糖

刺 糖 糖

類 糖

茶 力 糖

淋 料 不 料

料

料

類

糖

糖 糖

淋 淋

糖

料

料 力 料 料

糖 糖 糖 糖

糖

糖 糖

糖 糖 料
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利

料 蘭

淋

糖 糖

料

糖 糖

料 料 力 料 糖

類

料

力

糖 糖

度

茶 茶 料 拉 拉

勒 拉

黎 拉

零

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195797

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

料 料 料

料 料 料 糖 料

料 料

料 塞

料 糖 烈

料

糖 料 料

料 料 料 料

葜 料 不

茶 茶 不 料

料 不

料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195798

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 lam, cheung chuen

  Endereço : 

6 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

理 理

理 理 理

欄 理

料更 率

料

理 理

理

理 行

理 理

數 數

易

行數 索

行 理

零

行行 理

理

料

[540]  Marca : 



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9923

[210]  N.º : N/195799

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 LI WEIJIE

  Endereço : 123 4 B

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195800

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos de edu-

cação, ensino, instrução, pesquisa, formação, teste, 

exame ou avaliação; aparelhos electrónicos para fins 

de ensino, formação, teste, exame e avaliação; publica-

ções em formato electrónico; publicações electrónicas 

online; publicações electrónicas descarregáveis; livros 

electrónicos, boletins informativos, jornais, diários in-

formativos, revistas, e periódicos descarregáveis; ma-

teriais de instrução, ensino, formação e educacionais 

descarregáveis; materiais de teste e avaliações educa-

cionais descarregáveis; guias de estudo descarregáveis; 

manuais de instrução para ensino descarregáveis; lei-

tores de livros electrónicos; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons, dados, textos ou 

imagens; software de aplicações para computadores 

e telemóveis para fins educacionais, de ensino, pes-

quisa, formação, teste, exame e avaliações; software 

informático e plataformas de software informático 

para �ns educacionais, de ensino, pesquisa, formação, 

teste, exame e avaliações; software para telemóvel e 

plataformas de software para telemóveis para �ns edu-

cacionais, de ensino, pesquisa, formação, teste, exame 

e avaliações; software informático para computadores 

e para telemóveis para criação, descarregamemento, 

transmissão, recepção, edição, extracção, codi�cação, 

descodi�cação, exibição, armazenamento e organiza-

ção de textos e publicações electrónicas; software in-

formático para computadores e para telemóveis de jo-

gos educacionais; suportes de dados ópticos; suportes 

de dados magnéticos; aparelhos de armazenamento e 

de memória de dados; suportes com publicações elec-

trónicas ou software educacional, de ensino, pesquisa, 

formação, teste, exame e avaliação; discos compactos, 

DVDs e outros meios digitais para �ns de ensino, for-

mação ou avaliação; software informático para meios 

de comunicação, redes e redes sociais; plataformas 

de software informático e móvel para redes sociais; 

software de aplicação para serviços de computação em 

nuvem; servidores informáticos em nuvem; suportes 

digitais descarregáveis; plataformas digitais descar-

regáveis; software de vídeo interactivo; software de 

entretenimento interactivo; software educativo inte-

ractivo; software de computador interactivo; software 

de computador descarregável que facilita serviços em 

linha para a construção de aplicações de redes sociais; 

software de realidade virtual para educação; peças, 

partes e acessórios para todos os artigos supracitados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195801

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas; material im-

presso; materiais de instrução e ensino (excepto apare-

lhos); publicações educativas; livros; livros educativos; 

livros de leitura; livros de consulta; dicionários e livros 

de �cção impressos; livros de não �cção; séries de li-

vros de �cção e não �cção; material impresso para �ns 

de instrução; materiais impressos educativos, de ins-

trução, ensino e formação; manuais de ensino; manuais 

de instrução para o ensino; guias de estudo impressos; 

exames e folhas de resposta impressos; relatórios de 

pesquisa impressos; peças, equipamentos e acessórios 

para todos os bens acima referidos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195802

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Provisão de serviços de formação, de 

ensino, académicos, de educação, de instrução, de exa-

me, de testes e de avaliação; providenciar electronica-

mente serviços de formação, de ensino, académicos, 

de educação, de instrução, de exame, de testes e de 

avaliação, por meio de redes de telecomunicações, por 

entrega on-line , por meio da Internet ou da world 

wide web ; serviços de informação baseados em com-

putadores relacionados com a formação, o ensino, a 

educação, a instrução, o exame, testes e o desenvol-

vimento de terceiros; serviços assistidos por compu-

tador, serviços mediados por computador e serviços 

mediados por computador online , todos para �ns 

de formação, ensino, académicos, educação, instrução, 

exames, testes e avaliação; serviços de fornecimento 

e publicação de instrução, ensino, formação, exame, 

teste e avaliação; serviços de fornecimento de publica-

ção de material de instrução, ensino, formação, exame, 

teste e avaliação providenciados electronicamente, 

através de uma base de dados informática, através de 

redes de telecomunicações, entregas online, através da 

Internet ou sítios na rede; serviços de publicação; ser-

viços de publicações educacionais de: publicações de 

textos, livros, manuais, brochuras, planos de ensino, 

testes de exame, avaliações, revistas, diários e jornais; 

publicações electrónicas; publicação electrónica de 

textos electrónicos, livros, textos, brochuras, planos de 

ensino, testes de exame, avaliações, revistas, diários 

e jornais; publicações não descarregáveis de textos, 

livros, manuais, brochuras, planos de ensino, testes de 

exame, avaliações, revistas, diários informativos e jor-

nais electrónicos; serviços de avaliação educacional; 

serviços de certificação educacional; certificação em 

relação a exames e outras formas de avaliação, edu-

cação, formação e prémios; serviços de concessão de 

graus académicos, aluguer de equipamento e instru-

mentos educacionais; ensino à distância; serviços de 

organização e provisão de cursos, exames, avaliações, 

ensino e formação usando métodos de ensino à distân-

cia; organização e provisão de cursos, exames, avalia-

ções, ensino e formação usando métodos para ensino 

à distância fornecidos eletronicamente, através de 

uma base de dados de computador, através de redes de 

telecomunicação, entrega online, através da Internet 

ou sítios na rede; serviços de preparação e validação, 

autorização, organização e administração de exames, 

avaliações e testes educavionais; serviços de pesquisa 

educacional; serviços de produção e distribuição de 

filmes educacionais, programas de televisão e gra-

vações de vídeo; serviços de fornecimento de cursos 

por correspondência, fornecidos eletronicamente por 

correspondência, através de uma base de dados infor-

mática, por redes de telecomunicações, por entrega 

online, através da Internet ou sítios na rede; serviços 

de emissão de certi�cados, prémios, degraus académi-

cos, diplomas e qualificações educacionais; serviços 

de mediação, organização e condução de cursos, se-

minários, simpósios, conferencias, congressos, e expo-

sições; serviços de fornecimento de testes de exame; 

serviços de aconselhamento profissional relacionado 

com educação; serviços de tradução; fornecimento de 

publicações electrónicas (não descarregáveis); servi-

ços de formação de professores; serviços de provisão 

de serviços de educação através de um fórum online; 

serviços de fornecimento de publicações online, não 

descarregáveis; serviços de fornecimento de infor-

mação sobre educação online; serviços de publicação 

online de revisões sobre livros; serviços de provisão de 

tutorias em linha; serviços de fornecimento de aulas 

educacionais em linha através de conversas de vídeo 

ao vivo; serviços de publicação electrónica de perió-

dicos informativos e livros; serviços de fornecimento 

online de livros não descarregáveis apresentando es-

tratégias de preparação para testes e questões práticas 

para exames de admissão universitária; fornecimento 

de uso temporário de mateial educacional não descar-

regável; serviços de ensino à distância fornecidos em 

linha; fornecimento de cursos de instrução em linha; 

serviços de bibliotecas académicas em linha; serviços 

de informação, de aconselhamento e de consultadoria 

relacionados com o supracitado.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195803

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Pearson Education Limited

  Endereço : 80 Strand, London, WC2R 0RL Uni-

ted Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de criação de páginas na rede, 

armazenadas electronicamente, para serviços em li-

nha e na Internet, todas para �ns de formação, ensino, 

académico, educação, instrução, exame, teste e ava-

liação sobre o tema da língua inglesa; alojamento de 

conteúdos digitais; serviços de computação em nuvem; 

serviços de fornecedores de alojamento em nuvem; 

serviços de armazenamento em nuvem para �cheiros 

e dados electrónicos; concepção e desenvolvimento 

de software operacional para redes de computação 

em nuvem; serviços de software como serviço (SaaS) 

relacionados com a formação em língua Inglesa, para 

fins de ensino, académico, educação, instrução, exa-

me, teste e avaliação; plataforma como serviço (PaaS) 

apresentando plataformas de software informático 

para utilização na formação, �ns de ensino, académi-

cos, educação, instrução, exame, teste e avaliação em 

língua Inglesa; fornecimento de software em linha, 

não descarregável; serviços informáticos, nomeada-

mente, alojamento de instalações na rede em linha 

para terceiros, para organizar e conduzir reuniões, en-

contros e discussões interactivas em linha; criação de 

uma comunidade em linha para utilizadores registados 

para formar comunidades virtuais e envolverem-se em 

serviços de redes sociais no campo da educação; for-

necimento de utilização temporária de software não 

descarregável para o desenvolvimento de materiais 

educativos em linha; criação de uma comunidade em 

linha para utilizadores registados participarem em 

discussões e obterem feedback dos seus colegas no 

campo da educação; criação e manutenção de sítios na 

rede para os utilizadores registados a�m de formarem 

comunidades virtuais e envolverem-se em serviços de 

redes sociais no campo da educação; fornecimento 

de utilização temporária de software informático em 

linha não descarregável para tradução de línguas; for-

necimento de utilização temporária de software não 

descarregável para divulgação de materiais de cursos 

digitais para tutoriais interactivos personalizados no 

campo da matemática através de um sítio na rede.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195804

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

AI

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195805

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Shiseido Company Limited

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

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de 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/195815

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : KYB Corporation

  Endereço : 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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踪

GPS GPS 踪

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195816

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : KYB Corporation

  Endereço : 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Mi-

nato-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

GPS GPS 踪

踪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195817

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : KYB Corporation

  Endereço : 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Mina-

to-ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195819

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Envicool Technology Co., Ltd.

  Endereço : 

1303 9 1-3

 Floor 1-3, Plant 9, Hongxin Industrial Park, No.1303 

Guanguang Road, Guanlan Street, Longhua District, 

Shenzhen, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195842

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : LA MAISON DU CHOCOLAT

  Endereço : 65 Avenue de Ségur 75007 Paris France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cacau; cacau em pó, chocolate e pro-

dutos de chocolate, nomeadamente, doces de chocola-

te, bombons de chocolate, barras de chocolate, cremes 

de chocolate para barrar. confeitaria. pastelaria.

[540]  Marca : 

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

tanha, branca e rosa coral tal como representado na 

�gura.

[300]  Pr ior idade : 2021/10/07  França

N.º 214806349

[210]  N.º : N/195843

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[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/195844

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195845

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195846

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 131 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195847

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195848

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195849

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.
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  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos de tele-

comunicações; programas de computador; software 

informático para aplicações de redes sociais; software 

informático para motores de busca; software de apli-

cação; máquinas, aparelhos eletrónicos e suas peças; 

computadores e seus periféricos; óculos [lunetas e ócu-

los de proteção]; óculos da moda; óculos de sol; peças 

e acessórios para óculos; programas de jogos de com-

putador; �cheiros de música descarregáveis; �cheiros 

de imagens descarregáveis; imagens, vídeos e sons des-

carregáveis através de redes de comunicação; discos de 

vídeo e �tas de vídeo gravadas; publicações eletróni-

cas; aparelhos e instrumentos fotográ�cos; máquinas e 

aparelhos cinematográ�cos; aparelhos e instrumentos 

óticos; máquinas e instrumentos de medida ou teste; 

�lmes cinematográ�cos impressos; películas para dia-

positivos impressionados; molduras para �lmes de dia-

positivos; painéis de informação eletrónicos; etiquetas 

eletrónicas para produtos; discos compactos gravados; 

caixas registadoras; máscaras contra o pó; máscaras de 

proteção não para uso médico; vestuário para a prote-

ção contra fogo; vestuário de proteção contra aciden-

tes; tampões de ouvidos para a natação; dispositivos de 

salvação; capacetes de proteção; programas de jogos 

para máquinas de jogos de vídeo de arcada; programas 

de jogos de vídeo de consumo; aparelhos e instrumen-

tos de laboratório; luvas para proteção contra aciden-

tes; capas adaptadas para smartphones.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195850

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro; peles; sacos; sacos de viagem; 

sacos de mão; mochilas com duas alças; bolsas; sacos 

para provisões [sacos das compras], incluindo sacos 

com rodízios; estojos; estojos para chaves [marroqui-

naria]; sacos de toilette; chapéus-de-chuva; bengalas; 

bastões; armação de malas de mão; roupas para ani-

mais domésticos; tecido em couro; recipientes indus-

triais de embalagem de couro; selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195851

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195852

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195853

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

温

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195854

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195855

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

100 5 102 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195858

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : SG Gaming, Inc.

  Endereço : 6601 Bermuda Road, Las Vegas, Ne-

vada 89119 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente, fornecimento de jogos de mesa de azar ao vivo 

e jogos de azar em linha com jackpots progressivos, 

bónus e apostas laterais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195863

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 431-487

1 3 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195870

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195871

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195872

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 1020

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195873

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

8 1020

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195874

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 DU JINHUA KEVIN

  Endereço : 15

3 0301

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 



9932    20   2022  5  18 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195875

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195876

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195877

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195878

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195879

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195880

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195881

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195882

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195883

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195884

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195885

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195886

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195887

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195888

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195889

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195890

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

048623

 50, Raf�es Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195891

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 305 1 AL
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195892

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

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

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

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

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a �m de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, �ltros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195893

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : Philip Morris Brands Sàrl

  Endereço : Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 

Suíça

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

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

produtos de tabaco; charutos, cigarros, cigarrilhas, 

tabaco para os fumadores enrolarem os seus próprios 

cigarros, tabaco de cachimbo, tabaco de mascar, rapé 

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

dâneos do tabaco (não para uso medicinal); cigarros 

eletrónicos; produtos de tabaco destinados a serem 

aquecidos; dispositivos eletrónicos e suas partes para 

aquecer cigarros ou tabaco a �m de libertar aerossóis 

contendo nicotina para inalação; soluções líquidas de 

nicotina para uso em cigarros eletrónicos; artigos para 

fumadores, mortalhas para cigarros, boquilhas para 

cigarros, �ltros para cigarros, latas para tabaco, cigar-

reiras, cinzeiros para fumadores, cachimbos, aparelhos 

de bolso para enrolar cigarros, isqueiros para fumado-

res, fósforos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195897

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes 

materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de 

papelaria; adesivos para papelaria ou para uso do-

méstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material de instrução e ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

noutras classes); tipos para impressoras, blocos para 

impressoras.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.
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[210]  N.º : N/195898

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

feitos destes materiais e não incluídos noutras classes; 

peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; cha-

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

arreios e selaria.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195899

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginás-

tica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195900

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de empresas; admi-

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195901

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transportes; embalagem e armazena-

gem de mercadorias; organização de viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195902

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 
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 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195903

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A. em inglês SJM RESORTS, 

LIMITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Dourado, preto e branco.

[210]  N.º : N/195904

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : 

  Endereço : 4 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195906

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Desodorizantes, sem ser para pessoas 

ou animais; preparações desodorizantes para o am-

biente; preparações para a puri�cação do ar; cotone-

tes para �ns medicinais; algodão para uso medicinal; 

artigos para pensos, médicos; gessos adesivos; toalhas 

higiénicas; tampões higiénicos para a menstruação; 

caixas de primeiros socorros, preenchidas; produtos 

farmacêuticos; preparações para a limpeza de lentes 

de contacto; álcool para fins farmacêuticos; geles de 

massagem para uso medicinal; pomadas para uso 

medicinal; unguentos contra as queimaduras do sol; 

dentifrícios medicamentosos; preparações de higiene 

bocal para uso medicinal; sabão medicinal; sais de 

banho para uso medicinal; preparações de banho com 

fins medicinais; preparações medicinais de higiene 

pessoal; loções para uso farmacêutico; loções medici-

nais pós-barba; loções capilares medicinais; champôs 

medicinais; cápsulas para medicamentos; vacinas; 

alimentos para bebés; leite em pó para bebés; farinhas 

lácteas para bebés; discos [almofadas] de amamen-

tação; fraldas para bebés; alimentos dietéticos para 

uso medicinal; bebidas dietéticas para uso medicinal; 
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preparações médicas para emagrecimento; pílulas de 

emagrecimento; suplementos nutricionais; preparações 

de vitaminas; açúcar para uso medicinal; geleia real 

para uso médico; confeitaria medicamentosa; pasti-

lhas para uso farmacêutico; óleos para uso medicinal; 

infusões medicinais; tisanas para �ns medicinais; chá 

medicinal; colares antiparasitários para animais; papel 

apanha-moscas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195907

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Teares [máquinas]; máquinas de tingir; 

máquinas para trabalhar o couro; máquinas �adeiras; 

máquinas tricotadoras; máquinas de costura; máqui-

nas de debruar; máquinas de reparação de vestuário; 

máquinas rendeiras; estampilhadoras [máquinas]; 

máquinas de perfuração; máquinas de selagem para a 

indústria; máquinas embaladoras; etiquetadoras [má-

quinas]; pranchas para impressão; prensas [partes de 

máquinas]; rolos de impressão para máquinas; apare-

lhos e máquinas de encadernação, para uso industrial; 

máquinas para imprimir; impressoras 3D.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195909

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : Bolsas [envelopes, pochettes] para 

embalagem, em matérias têxteis; ráfia; cordel para 

embalagens; cordas para embalagens; cordas; camas 

de rede; tendas; toldos em matérias têxteis; toldos em 

matérias sintéticas; estores de exterior em matérias 

têxteis; edredons [plumas]; lonas; coberturas de veícu-

los, não colocadas; velas; lonas para velas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195910

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : Fios em metal para bordar; �os para 

bordar; �os para coser; �os de algodão; �os de lã; �os 

de linho; �os de seda; �os elásticos para uso têxtil.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195911

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Bagas em conserva; manteiga; bebidas 

à base de leite de amêndoa; bebidas à base de leite de 

amendoim; bebidas à base de leite de coco; bebidas 

lácteas, onde predomina o leite; caldos; caviar; cogu-

melos em conserva; produtos de charcutaria; batatas 
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fritas; compotas; geleias; frutos enlatados; legumes 

enlatados; carne enlatada; peixe enlatado; marisco não 

vivo; cornichons [picles de pepino]; nata [láctea]; crus-

táceos não vivos; cascas de fruta; snacks à base de fru-

tas; �ores comestíveis, secas; foie gras; queijo; frutos 

oleaginosos aromatizados; frutos cristalizados; frutos 

congelados; fruta em conserva; pasta de fruta pren-

sada; frutas, processadas; geleias de fruta; sementes, 

preparadas; óleos para alimentação; leite; leite não lác-

teo; leite condensado; legumes em conserva; legumes, 

processadas; marmelada; batidos; ovos; azeitonas em 

conserva; produtos para barrar à base de oleaginosas; 

peixe em conserva; peixe, não vivo; sopas; produtos 

lácteos; saladas de fruta; salsichas; substitutos do leite; 

trufas em conserva; carne; carne em conserva; iogur-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195912

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chá gelado; bebida à base de chá; 

infusões, não medicinais; café; bebidas à base de café; 

sucedâneos do café; cápsulas de café, preenchidas; 

chicória [sucedâneos do café]; bebidas à base de cacau; 

bebidas à base de chocolate; cacau; doces de choco-

late; confeitaria; doces; caramelos [doçaria]; nogados 

[Nougat]; macaroons de coco; pralinés [bombons]; fru-

tos oleaginosos com cobertura de chocolate; geleias de 

frutos [confeitaria]; pasta de amêndoa; produtos para 

barrar à base de chocolate; doce de leite; mel; maca-

rons [bolinhos de massapão]; fondants [confeitaria]; 

bolos; decorações de confeitaria para bolos; decora-

ções de chocolate para bolos; pro�teroles; mousses de 

chocolate; produtos de pastelaria; tartes; panquecas 

[crepes]; waf�es [gaufres]; pães com chocolate; crois-

sants; brioches; pãezinhos; pão; pão de especiarias [pão 

de gengibre]; barras de cereais; biscoitos [bolinhos]; 

bolachas de água e sal; petits fours [pastelaria]; san-

duiches; gelados [sorvetes]; sorvetes [gelados]; iogurte 

gelado [gelados alimentares]; açúcar; sal de cozinha; 

pimenta; especiarias; ervas aromáticas em conserva 

[temperos]; condimentos; molhos (condimentos); mos-

tarda; vinagre; arroz; massa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195913

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : Árvores de natal; bagas frescas; biscoi-

tos para cães; bebidas para animais de estimação; ca-

nábis, em estado bruto; coroas de �ores naturais; grãos 

de cacau, em bruto; flores naturais; flores secas para 

decoração; arranjos de fruta fresca; frutos secos, não 

processados; fruta fresca; gengibre fresco; sementes 

para plantação; legumes e vegetais frescos; alimentos 

para animais de estimação; ovas de peixes; azeitonas 

frescas; pimentos [plantas]; plantas; plantas secas para 

decoração; pólen [matéria prima]; trutas frescas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195914

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Aperitivos sem álcool; cerveja; bebidas 

de frutos [smoothies]; bebidas de frutas, não alcoóli-
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cas; bebidas energéticas; bebidas isotónicas; bebidas 

sem álcool; cocktails sem álcool; águas [bebidas]; es-

sências não alcoólicas para a preparação de bebidas; 

extratos de frutos sem álcool; sumos de frutas [sumos 

de frutos]; sumos vegetais [bebidas]; néctares de fru-

tas, sem álcool; preparações não alcoólicas para fazer 

bebidas; xaropes para bebidas; sodas [águas]; bebidas 

proteinadas para desportistas; sorvetes [bebidas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195915

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas exceto cerveja; ci-

dra; aguardente; essências alcoólicas; extratos alcoóli-

cos; licores; aguardente de pêra; bebidas espirituosas; 

vinhos; cocktails.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195916

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Carpintaria; serviços de bordados; 

costura; gravura; acolchoamento; trabalhos de pelaria; 

modificações de vestuário; alfaiataria personalizada; 

serviços de tanaria; tintura de calçado; tintura de têx-

teis; tintura de couro; serviços de tinturaria; produção 

de trabalhos em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195917

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Design de interiores; serviços de arqui-

tetura; autenticação de obras de arte; conceção de fa-

tos; conceção de cenários de espetáculos; conceção de 

modelos simulados por computador; conceção de pro-

tótipos; consultadoria em arquitetura; consultoria em 

conceção de websites; controlo de qualidade; design 

de decoração de interiores; design industrial; design 

de moda; serviços de conceção de logótipos; estilismo 

[conceção industrial].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195918

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Decoração de alimentos; informações e 

conselhos relacionados com a preparação de refeições; 

aluguer de cadeiras, mesas, toalhas de mesa, copos; 

aluguer de alojamento temporário; reservas de aloja-

mento temporário; serviços de agência de alojamento 

temporário [hotéis, pensões]; serviços de bar; serviços 
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de café; serviços de cafetaria; serviços de cantina; ser-

viços personalizados de chefes de cozinha; serviços de 

restaurante; serviços de catering de alimentos e bebi-

das; serviços de hotel; aluguer de salas de reuniões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195919

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; trata-

mento de beleza de animais; serviços de aromatera-

pia; salões de barbearia; serviços de salões de beleza; 

serviços de body piercing; consultadoria  na área da 

viticultura; serviços de terapia por ventosas; depila-

ção a cera; aconselhamento dietético e nutricional; 

serviços de arranjos �orais; jardinagem; cabeleireiros; 

serviços de cuidados de saúde; serviços de estações 

termais/spa; horticultura; design paisagístico; servi-

ços de arquitetura paisagista; serviços de manicure; 

massagistas; serviços de ótica; serviços de cabeleireiro 

para animais de estimação; cirurgia plástica; serviços 

de sauna; serviços de solário; serviços de tatuadores; 

serviços de terapia; plantação de árvores para �ns de 

compensação de carbono; serviços de vacinação; servi-

ços de viticultura; confeção de grinaldas [arte �oral].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195920

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195921

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195922

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195923

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 41

5 R

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195926

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Davide Amato

  Endereço : Via Felice Cavallotti 57, Roma (RM) 

Italy 00152

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 連 領

T 領

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195927

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Davide Amato

  Endereço : Via Felice Cavallotti 57, Roma (RM) 

Italy 00152

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

行行 理 零

理

理 欄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195929

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo 

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

relhos e instrumentos para a condução, distribuição, 

transformação, acumulação, regulação ou controlo da 

corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a trans-

missão, a reprodução do som ou de imagens; suportes 

de registo magnético, discos acústicos; mecanismos 

operados a moedas; caixas registadoras, máquinas de 

calcular, equipamentos para o tratamento da informa-

ção e computadores; software; dispositivos de extinção 

de fogo; ímanes; aparelhos e instrumentos elétricos 

(incluindo sem �os) para uso em comunicações; �tas 

de vídeo, cassetes contendo fitas magnéticas e dis-

cos acústicos; programas de computador gravados e 

software; software para desenho assistido por compu-

tador; software para uso na manipulação de desenhos 

e ficheiros gráficos; software para uso na criação de 

curvas, superfícies e objetos a duas e três dimensões; 

programas de computador descarregáveis; computado-

res e hardware (incluídos nesta classe), nomeadamente 

teclados, terminais, monitores, estações de discos, 

interfaces, cabos de interface, discos e disquetes, pro-

gramas de computador (software); aparelhos e instru-

mentos fotográ�cos, aparelhos e instrumentos de cine-

ma e aparelhos e instrumentos óticos; aparelhos e ins-

trumentos de ensino; suportes de dados gravados com 

imagens e sons, em especial �lmes, discos acústicos, �-

tas de som, cassetes de áudio, discos compactos, grava-

ções de vídeo, �tas de vídeo; diapositivos; �lmes cine-

matográ�cos gravados; desenhos animados, incluindo 

�lmes cinematográ�cos de animação preparados para 

projeção; publicações eletrónicas descarregáveis, in-

cluindo publicações eletrónicas descarregáveis; publi-

cações eletrónicas descarregáveis; desenhos animados; 

dispositivos de áudio digital, incluindo dispositivos de 

áudio digital portáteis; aparelhos e dispositivos eletró-

nicos para uso com leitores de áudio digitais; software 

de jogos; software de jogos; software que disponibiliza 

o acesso multiutilizador a um ambiente virtual em li-

nha; jogos de computador multimédia interativos para 

utilizadores múltiplos; unidades de disco amovível 
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[USB �ash drives]; programas de computador educati-

vos para uso no ensino de matemática, ciência e tecno-

logia e/ou para uso no desenho assistido por computa-

dor de modelos e estruturas de brincar; óculos [ótica], 

incluindo óculos de sol; recursos educativos para pro-

fessores e educadores, nomeadamente software des-

carregável para conceção e construção de brinquedos 

de construção; imagens descarregáveis para uso como 

imagens de fundo e protetores de ecrã para computa-

dores; jogos de computador descarregáveis; recursos 

educativos para professores e educadores, nomeada-

mente software descarregável para carregamento de 

imagens de conceção e construção de brinquedos de 

construção; re�etores para uso pessoal para prevenção 

de acidentes de viação; acessórios informáticos, espe-

ci�camente, cabos de computador, caixas de interface 

para ligação de modelos de robôs, modelos de veícu-

los ou outras construções de conjuntos de construção 

motorizados a um computador, através do qual o ope-

rador informático os controla, bem como cartões de 

encaixe para adaptação de um respetivo computador; 

aparelhos de rádio, leitores de discos compactos [leito-

res de cd], reprodutores de MP3, câmaras digitais.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195930

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel, cartão; material impresso; 

livros, revistas, boletins informativos, manuais im-

pressos e manuais de utilizador; autocolantes [artigos 

de papelaria], cartões colecionáveis, livros para cole-

cionar autocolantes e cromos; panfletos [brochuras], 

bilhetes-postais, cartões de felicitações, cartazes, pós-

teres, calendários, materiais para encadernações; foto-

gra�as impressas; artigos de papelaria, papel de carta, 

sobrescritos, blocos de papel [para escrever] e de 

desenho, blocos de notas, canetas e lápis, estojos para 

esferográ�cas e lápis, apara-lápis, borrachas para apa-

gar; adesivo para papelaria ou uso doméstico; material 

para artistas; pincéis; máquinas de escrever e artigos 

de escritório (com excepção de móveis); material de 

ensino [com exceção dos aparelhos]; matérias plásticas 

para embalagem (não incluídas noutras classes); cara-

teres de tipogra�a; clichés de tipogra�a; instruções de 

construção impressas; papel de embrulho e etiquetas 

para presentes.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195931

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha (não em metais preciosos 

nem revestidos com os mesmos); pentes e esponjas; 

escovas; material para o fabrico de escovas; artigos de 

limpeza; palha-de-aço; vidro bruto ou semitrabalhado, 

exceto vidro para construção; lancheiras; moldes para 

gelo; porquinhos mealheiros.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195932

[220]  Data de pedido : 2022/03/31
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[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195933

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginás-

tica e de desporto não incluídos noutras classes; deco-

ração para árvores de natal; jogos de computador por-

táteis (para uso exclusivo com televisores); aparelho 

de jogos de computador e equipamento para jogos de 

computador.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195934

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LEGO Juris A/S

  Endereço : 7190 Billund, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; serviços de di-

vertimento; atividades desportivas e culturais; forne-

cimento de serviços de clubes de fãs em linha para 

utilizadores de brinquedos de construção, através da 

internet; serviços de educação e de divertimento, in-

cluindo fornecimento de serviços de educação e entre-

tenimento em linha, especi�camente jogos interativos, 

atividades, histórias, livros de banda desenhada, in-

formações no domínio da educação e entretenimento, 

jogos de computador em linha, vídeo, áudio e imagens, 

todos no domínio dos brinquedos, desenhos animados, 

brinquedos de construção ou brinquedos robóticos; 

serviços de educação e de divertimento, incluindo for-

necimento de artigos e demonstrações para pais e edu-

cadores, através da internet; serviços de divertimento, 

incluindo realização de festas; jogos online; forneci-

mento de jogos de computador em linha para utiliza-

dore múltiplos; serviços de jogos eletrónicos, incluindo 

fornecimento de jogos de computador em linha ou 

através de uma rede informática mundial; forneci-

mento de um jogo de computador acessível por utili-

zadores através de uma rede mundial e/ou da internet; 

fornecimento de jogos de computador interativos para 

múltiplos jogadores através da internet e de redes de 

comunicações eletrónicas; serviços de divertimento; 

educação; organização de concursos de entretenimen-

to, organização de competições com fins educativos; 

competições, para �ns de recreativos; organização de 

acampamentos para �ns educativos; campos, com �ns 

de entretenimento; campos, para �ns de recreativos.

[540]  Marca : 

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

lho, amarelo, azul, verde e preto tal como representa-

do na �gura.

[300]  Prioridade : 2021/11/23  União Euro-

peia N.º 018606441

[210]  N.º : N/195935

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Conectores (electricidade); circuitos 

eléctricos; cabos e fios eléctricos; aparelhos impul-

sionadores eléctricos para máquinas (eletricidade); 

condutas (electricidade); baterias, eléctricas; caixas de 

derivação eléctricas; componentes electrónicos; semi-

-condutores; cartões de memória; circuitos integrados; 

comutadores; ímanes; transformadores (electricidade); 

protectores de tomadas eléctricas; painéis eléctricos 

de comando; instrumentos de medição eléctrica; adap-

tadores eléctricos; disjuntores eléctricos; aparelhos de 

controlo de temperatura (interruptores eléctricos); in-

terruptores eléctricos; indutores (electricidade); indu-

tos (electricidade); reóstatos; reguladores de sobreten-

são; reguladores eléctricos de luminosidade; bobinas 

de self; relés de sobrecarga; termóstatos; recti�cadores 

de corrente; canetas electrónicas (canetas digitais) 

(unidades de visualização); armários de distribuição 

(electricidade); estantes de distribuição (electricida-

de); caixas de deviração eléctricas; relés eléctricos; 

fusíveis; equipamentos pára-raios; pára-raios; antenas; 

botões de campainhas; balizas, luminosas; balastros 

para acessórios de iluminação eléctricos; painéis de si-

nalização, luminosos ou mecânicos; luzes de néon (si-

nais); lâmpadas de �ash (fotogra�a); lâmpadas ópticas; 

lâmpadas para câmaras escuras (fotogra�a); telas �uo-

rescentes; lanternas ópticas; lanternas de sinalização; 

unidades de alimentação de redes (eléctricas); leitores 

de discos compactos (leitores de CDs); leitores de car-

tões electrónicos; fechaduras electrónicas para portas; 

aparelhos electrodinâmicos para o controlo remoto de 

sinalização; hardware para sistemas electrónicos de as-

sistência à condução; �bras ópticas (�os condutores de 

raios luminosos); �os de cobre isolados; cabos coaxiais; 

cabos de arranque para motores; bainhas para cabos 

eléctricos; hardware informático; veri�cadores de re-

des (eléctricas); sensores; �os magnéticos; �os de iden-

tificação para fios eléctricos; indicadores eléctricos; 

bujões indicadores de pressão para válvulas; manóme-

tros; controladores de pressão (aparelhos de medição); 

controlos de pressão (medidores); computadores; te-

clados de computador; memórias para computadores; 

periféricos adaptados para uso com computadores; 

substratos de registos (magnéticos); impressoras; equi-

pamentos de redes informáticos e de comunicação de 

dados; controlos de automação industrial; alarmes de 

segurança; capacetes de segurança; câmaras de se-

gurança; equipamentos de protecção e de segurança; 

dispositivos de protecção, de segurança, de defesa e 

de sinalização; extintores; luvas de segurança para 

protecção contra acidentes ou ferimentos; vestuário de 

segurança para protecção contra acidentes ou ferimen-

tos; aparelhos e instrumentos eléctricos e electrónicos 

de segurança; sirenes eléctricos; detectores de objectos 

metálicos para �ns industriais ou militares; detectores 

de fumo; alarmes acústicos; aparelhos de alerta anti-

-roubo; alarmes de incêndio; instrumentos e aparelhos 

cientí�cos; aparelhos e instrumentos náuticos; apare-

lhos e instrumentos electrónicos; aparelhos e instru-

mentos fotográ�cos; aparelhos e instrumentos ópticos; 

aparelhos e instrumentos de pesagem; aparelhos e 

instrumentos de medição; aparelhos e instrumentos e 

sinalização; aparelhos e instrumentos de verificação 

(supervisão); aparelhos e instrumentos de salvamento; 

aparelhos e instrumentos de ensino; aparelhos e ins-

trumentos para condução da distribuição de corrente 

eléctrica; aparelhos telefónicos; telefones móveis (tele-

móveis); aparelhos para a gravação de sons; aparelhos 

para gravação de imagens; aparelhos de transmissão 

de imagens; aparelhos para a transmissão de sons; 

aparelhos para a reprodução de sons; aparelhos para a 

reprodução de imagens; substractos de registos (mag-

néticos); discos fonográ�cos; indicadores de níveis de 

água; codi�cadores magnéticos; microfones; aparelhos 

de amplificação estéreo; sistemas de altifalantes; ar-

mários para altifalantes; aparelhos de monitorização 

de consumo de energia eléctrica; analisadores de po-

tência eléctrica, de sinal e de tensão; equipamentos 

de processamento de dados electrónicos; aparelhos 

de transmissão de sinais; teleruptores; instrumentos e 

aparelhos de medição; voltímetros; amperímetros; in-

dicadores de temperatura; indicadores de velocidade; 

aparelhos de intercomunicação; aparelhos para ensaio 

sem ser para �ns medicinais; aparelhos para diagnós-

tico de motores; equipamentos de carregamento de 

baterias; baterias solares; carregadores de baterias 

eléctricas; aparelhos para teste de baterias; acumula-

dores (baterias); baterias recarregáveis; pilhas galvâ-

nicas; painéis solares; aparelhos fotovoltaicos para a 

transformação de radiação solar em energia eléctrica; 

módulos fotovoltaicos; software de planeamento de 

recursos de empresas (ERP); software de computação 

em nuvem; software de inteligência arti�cial; software 

para gestão de grandes volumes de dados; software de 

aprendizagem automática para análise; dispositivos 

de domótica; dispositivos para automação industrial; 

software para a domótica; software para automação 

industrial; dispositivos de automação; software de 

automação; software informático; redes informáticas; 

programas informáticos; aplicações móveis; software 
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de animação em 3D; bases de dados; software de ser-

vidor em nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195936

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Elementos de aquecimento eléctricos; 

caldeiras eléctricas; instrumentos de acumulação tér-

mica (de energia solar) para aquecimento; acessórios 

de iluminação; aparelhos para aquecer ambiente; apa-

relhos de produção de vapor; bobines (partes de ins-

talações de destilação, de aquecimento ou de arrefeci-

mento); aquecedores de água; recuperadores de calor; 

permutadores térmicos, sem serem peças de máquinas; 

bombas de calor; esquentadores (para banhos); placas 

de aquecimento; colectores solares térmicos (aqueci-

mento); acumuladores de calor; aparelhos para cozi-

nhar; aparelhos de arrefecimento; instalações para o 

abastecimento de água; instalações sanitárias; tornei-

ras para tubos e condutas (canalização); economiza-

dores de combustíveis; placas aquecedoras; fogões de 

cozinha; congeladores; máquinas e aparelhos de gelo; 

fornos micro-ondas (aparelhos de cozinha); instalações 

de esterilização; �ltros para água potável; autoclaves 

(panelas de pressão), eléctricas, para cozinhar (uso do-

méstico); aquecedores de garrafas; chaleiras; churras-

queiras; máquinas e aparelhos de gelo; fornos; adegas, 

eléctricas; torradeiras para pão; cafeteiras eléctricas; 

percoladores para café, eléctricos; secadores de cabe-

lo; máquinas de secar a roupa; lava-loiças; aparelhos 

para secagem; aparelhos de ventilação; secadores de 

ar; aparelhos de ionização para tratamento de ar; apa-

relhos e máquinas para purificação de ar; aparelhos 

para a desodorização de ar; aparelhos para o arrefeci-

mento de ar; aparelhos de ar condicionado; �ltros para 

ar condicionado; reaquecedores de ar; humidi�cadores 

para radiadores de aquecimento central; tabiques de 

ventilação; exaustores de fumos (exaustores de cozi-

nha); correntes de luzes para decorações festivas; aces-

sórios para iluminação; lustres; lâmpadas eléctricas; 

lâmpadas; lâmpadas alimentadas por energia solar; 

candeeiros de pé; lâmpadas de laboratório; lâmpadas 

de segurança; �lamentos de lâmpadas eléctricas; lâm-

padas de arco; vidros de candeeiros; lâmpadas (dispo-

sitivos para suspensão de -); re�ectores de lâmpadas; 

abat-jours; candeeiros de tecto; tomadas para luzes 

eléctricas; lanternas (tochas) eléctricas; difusores de 

luz; tubos para descargas, eléctricas, para iluminação; 

projectores de mergulho; lâmpadas para projectores; 

aparelhos de iluminação para veículos; tubos de ilumi-

nação �uorescente; lâmpadas de iluminação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195937

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; distribuição de prospetos 

e de amostras; aluguer de material publicitário; con-

sultadoria relacionada com serviços de publicidade 

e promoção; promoção de vendas para terceiros; de-

monstração de produtos; apresentação de produtos em 

meios de comunicação, para �ns de vendas a retalho; 

organização de exposições e feiras de comércio para 

�ns comerciais ou publicitários; assessoria, investiga-

ções ou informações comerciais; gestão de recursos 

humanos; assistência à gestão comerciais ou indus-

triais; consultadoria fiscal (contabilidade); serviços 

de peritos em negócios comerciais; avaliações em ne-

gócios comerciais; estudos de mercado; consultadoria 

em gestão comercial na área de desenvolvimento de 

executivos e de líderes; informação comercial; serviços 

de aconselhamento e informação comercial aos con-

sumidores na escolha de produtos e serviços; serviços 

de consultadoria técnica e de gestão de negócios no 

domínio de tecnologias de informação; fornecimento 

de assessoria em matéria de produtos de consumo 

relacionados com software; acompanhamento e moni-

torização do consumo de energia de terceiros; acom-

panhamento e monitorização do consumo de energia 

para �ns de auditoria de contas; serviços de assistência 

e de consultadoria no domínio de gestão comercial 

de empresas do sector de energia; acompanhamento 

e monitorização do consumo de energia de terceiros; 
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compilação de informação numa base de dados infor-

mática; gestão de �cheiros informáticos; optimização 

de tráfego de websites; serviços de gestão de dados; 

serviços de análise de dados técnicos e empresariais; 

gestão de ficheiros informáticos; sistematização de 

informação em bases de dados informáticas; actualiza-

ção e manutenção de dados em bases de dados infor-

máticas; compilação de estatísticas; serviços de vendas 

a retalho ou por grosso de equipamentos e instrumen-

tos para condução, distribuição, ligação, transforma-

ção, armazenamento, regulação, medição, monitoriza-

ção ou controlo de corrente eléctrica, incluindo cabos 

e condutas eléctricas; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de aparelhos e produtos para iluminação, 

de aquecimento, ar condicionado, refrigeração de ar 

e electrodomésticos; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de ferramentas e instrumentos para cortar, 

furar, perfurar, medir, grampear, cravar, desenrolar, 

descarnar e puxar �os, revestimentos e cabos, soldar, 

grampear, limar, de alvenaria, operados manualmen-

te ou electricamente; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos para parafusos, cavilhas e �-

xadores mecânicos ou químicos; serviços de vendas a 

retalho ou por grosso de produtos de mangueiras �exí-

veis, produtos e materiais isolantes; serviços de venda 

a retalho ou por grosso de produtos de dispositivos e 

instrumentos para vigilância e segurança de pessoas, 

bens, acessos e locais; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos de dispositivos e instalações 

para telecomando de aparelhos eléctricos, aparelhos 

de iluminação, aparelhos e instalações de aquecimen-

to ou ar condicionado, aparelhos e instalações para 

domótica, domótica predial e para telecomando de au-

tomatização industrial; serviços de vendas a retalho ou 

por grosso de produtos de dispositivos para gravação, 

transmissão, reprodução de sons, imagens ou dados, 

incluindo dispositivos e instrumentos para comunica-

ção; serviços de vendas a retalho ou por grosso de pro-

dutos de equipamentos informáticos incluindo perifé-

ricos informáticos, cabos e �chas para equipamentos e 

instalações informáticas; serviços de vendas por gros-

so relacionados com software informático; serviços de 

vendas a retalho de software informático; aquisição de 

contratos no domínio de fornecimento de energia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195938

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação de equipamentos de auto-

mação predial; manutenção de edifícios; limpeza de 

instalações comerciais; serviços de lavandaria; insta-

lação, manutenção, e reparação de artigos de sistemas 

de iluminação; reparação de aparelhos de iluminação; 

manutenção e reparação de instalações de aqueci-

mento; instalação e reparação de aparelhos de ar 

condicionado; manutenção e reparação de aparelhos e 

instalações de refrigeração; instalação e reparação de 

aparelhos eléctricos; instalação, manutenção e repara-

ção de equipamentos de redes e sistemas de informa-

ção tecnológica; instalação de sistemas de painéis de 

energia solar residenciais; instalação de painéis solares 

industriais e comerciais; instalação e manutenção de 

instalações fotovoltaicas; serviços de instalações de 

energia, de aquecimento, acumulação ou recuperação 

de calor, ventilação, abastecimento de água, e insta-

lação de ar condicionado e refrigeração, manutenção, 

resolução de problemas, reparação e de comissiona-

mento; instalação, programação e manutenção de dis-

positivos de domótica e autómatos programáveis para 

�ns de desempenho energético, controlo de consumos 

de energia ou gestão de redes inteligentes; instalação, 

reparação e manutenção de linhas de transmissão, 

distribuição ou armazenamento de energia; instala-

ção, comissionamento e manutenção de equipamentos 

de proteção individual e patrimonial, especialmente 

em sistemas de combate a incêndios; comunicação, 

inspecção e assessoria em termos de construção e 

monitorização de obras de construção e reabilitação 

habitacional, de edifícios ou equipamentos industriais 

e terciários para efeitos de melhoria e controlo de 

consumo de energia; serviços de teleprocessamento de 

instalações de armazenamento e redes de distribuição 

de calor ou de electricidade; serviços de assessoria 

relacionados com a manutenção e reparação de equi-

pamentos mecânicos e eléctricos; serviços de consulta-

doria em engenharia civil (construção); construção de 

obras públicas; aluguer de ferramentas de construção; 

aluguer de gruas (máquinas de estaleiro/construção), 

fornecimento de informações relacionadas com a cons-

trução, reparação e manutenção de edifícios.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195939

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Informações sobre transporte; serviços 

de transporte; transporte de mercadorias; aluguer de 

veículos; aluguer de máquinas e aparelhos de cargas 

e descargas; embalagem e entreposto de mercadorias; 

serviços de armazenamento; aluguer de contentores de 

carga; aluguer de contentores; locação de unidades de 

armazéns; aluguer de máquinas e aparelhos para em-

pacotar ou embalar; entrega de mercadorias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195940

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; entreteni-

mento radiofónico; entretenimento televisivo; serviços 

de educação; ensino e formação em negócios, indústria 

e tecnologias de informação (TI); organização e rea-

lização de conferências, congressos e simpósios; orga-

nização de espectáculos; organização e realização de 

seminários; organização e realização de feiras de edu-

cação; organização e realização de eventos de entrete-

nimento; serviços de publicação para livros e revistas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195941

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : Sonepar SAS

  Endereço : 25 rue d’Astorg, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Assessoria técnica, consultadoria e 

pesquisa nas áreas de equipamentos e instalações para 

condução, distribuição, transformação, armazenamen-

to, regulação, medição, monitorização ou controlo de 

corrente eléctrica; assessoria técnica, consultadoria e 

pesquisa nas áreas de aparelhos, equipamentos e ins-

talações para iluminação, ventilação, aquecimento ou 

arrefecimento de ar; assessoria técnica, consultadoria 

e pesquisa nas áreas de domótica, domótica predial e 

domótica industrial; assessoria, consultadoria e pes-

quisa nas áreas de segurança e monitorização à distân-

cia de pessoas e propriedades, instalações industriais 

ou de actividades de serviços e residências privadas; 

assessoria técnica e estudos para avaliação de desem-

penhos técnicos, para análises de contabilidade e pos-

sibilidades de integração de equipamentos eléctricos 

em instalações eléctricas complexas; controlo de qua-

lidade; serviços de projecto e conhecimentos técnicos 

nas áreas de produção de energias eléctrica, eólica, so-

lar, hidráulica, geotérmica, climática e renováveis; con-

sultadoria de desenvolvimento de produtos; serviços 

de assessoria relacionados com pesquisa tecnológica; 

consultadoria técnica no domínio de engenharia am-

biental; serviços de assessoria relacionados com polui-

ção ambiental; serviços de assessoria técnica e de con-

sultadoria no domínio de tecnologias de informação; 

segurança, proteção e restauração de tecnologia de 

informação; serviços de assessoria relacionados com 

interfaces homem-máquina para software informático; 

serviços de consultadoria relacionados com programa-

ção de computadores; consultadoria relacionada com 

programas de bases de dados informáticos; serviços de 

assessoria relacionados com a utilização de energia; 

consultadoria no domínio de poupança de energia; 

informações e assessoria técnicas relacionadas com 

o controlo de energia; avaliação de perigos ambien-

tais; estudos de projectos técnicos nos domínios do 

hardware e software informáticos; testes de materiais; 

registo de dados relativos ao consumo de energia em 

edifícios; investigação no domínio de protecção do am-

biente; estudos técnicos; serviços de análise e de teste 

relacionados com aparelhos de engenharia eléctrica; 

serviços de engenharia; investigação no domínio de 
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inteligência arti�cial; pesquisa de dados em �cheiros 

informáticos para terceiros; análises e pesquisas técni-

cas industriais relacionadas com dispositivos de auto-

mação residenciais e redes inteligentes; auditoria ener-

gética; concepção técnica de novos produtos e serviços 

nas áreas de equipamentos e instalações eléctricas, e 

nas áreas de trabalho com ferramentas; planeamento 

técnico e gestão de projectos técnicos para o desenvol-

vimento de equipamentos de iluminação; elaboração e 

desenvolvimento de sistemas fotovoltaicos; concepção, 

desenvolvimento e programação de software informá-

tico; concepção de aparelhos e equipamentos de diag-

nóstico; concepção de artes grá�cas; gestão de projec-

tos de tecnologia de informação; serviços de gestão 

de projectos informáticos; serviços de gestão de pro-

jetos de engenharia; gestão de projectos informáticos 

no domínio do processamento electrónico de dados 

(EDP); serviços de engenharia e serviços de perícias 

técnicas no sector de energia; serviços de computação 

em nuvem; serviços de consultadoria no domínio de 

computação em nuvem; consultadoria em inteligên-

cia arti�cial; monitorização de sistemas informáticos 

por acesso remoto; mineração de dados; hospedagem 

de servidores; armazenamento electrónico de dados; 

digitalização de sons e imagens; análise de sistemas 

informáticos; desenvolvimento de hardware informáti-

co; aluguer de computadores; integração de sistemas e 

redes informáticos; aluguer de software; gestão de ser-

vidores informáticos; serviços informáticos prestados 

no âmbito de aluguer de tempo de acesso a um centro 

servidor de bases de dados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/09  França

N.º 214815896

[210]  N.º : N/195942

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195943

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

殺

殺

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195944

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

療

濾

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195945

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 零

參

料 酪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195946

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料 糖

茶 力 糖 糖

零

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195947

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

料 料

料 類

泥 泥

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195948

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 料 料

料 茶

料 料 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195949

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 理

零

理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195950

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 WAI YUEN TONG MEDICINE COMPANY LIMITED

  Endereço : 邨 9

2 E

 Unit E, 2/F, Wai Yuen Tong Medicine Bldg, 9 Wang Lee 

St, Yuen Long Ind Est, Yuen Long, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 療 療 療

理療 療 理

[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/169519 2022/04/26 2022/04/26 Hasbro, Inc. 35

N/174619 2022/04/26 2022/04/26 Stella & Chewy’s LLC 31
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N/174620 2022/04/26 2022/04/26 Stella & Chewy’s LLC 35

N/174621 2022/04/26 2022/04/26 Stella & Chewy’s LLC 31

N/174622 2022/04/26 2022/04/26 Stella & Chewy’s LLC 35

N/178719 2022/04/26 2022/04/26 Cathay Paci�c Airways Limited 35

N/178723 2022/04/26 2022/04/26 Cathay Paci�c Airways Limited 44

N/182423 2022/04/26 2022/04/26 Connection Power Protection Pte. Ltd. 09

N/183236 2022/04/26 2022/04/26 World First UK Limited 36

N/184040 2022/04/26 2022/04/26

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

38

N/184041 2022/04/26 2022/04/26

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

36

N/184042 2022/04/26 2022/04/26

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

35

N/184043 2022/04/26 2022/04/26

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

09

N/184044 2022/04/26 2022/04/26

OneConnect Technology Services Co., Ltd. (Shenzhen)

42

N/184747 2022/04/26 2022/04/26

Damiin Co., Ltd.

03

N/184976 2022/04/26 2022/04/26 HWK TRADING CO. LTD. 29

N/185094 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 25

N/185095 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 25

N/185096 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 35

N/185097 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 25

N/185098 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 35

N/185099 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 25

N/185100 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 35

N/185402 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 25

N/185403 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 35

N/185557 2022/04/26 2022/04/26 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 41

N/185560 2022/04/26 2022/04/26 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 18

N/185563 2022/04/26 2022/04/26 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 41

N/185707 2022/04/26 2022/04/26 PATEK PHILIPPE SA GENEVE 14

N/185709 2022/04/26 2022/04/26 Vuori, Inc. 35

N/185757 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 42

N/185781 2022/04/26 2022/04/26 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 44

N/185784 2022/04/26 2022/04/26 LABORATOIRES LA PRAIRIE SA 44

N/185837 2022/04/26 2022/04/26 Gane Energy & Resources Pty Ltd 04

N/186096 2022/04/26 2022/04/26 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/186311 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 42
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N/186814 2022/04/26 2022/04/26 滙

CHAMPION GROUP INTERNATIONAL LIMITED

11

N/187181 2022/04/26 2022/04/26

DA XING SPORT CO., LTD. 

25

N/187269 2022/04/26 2022/04/26 EQL Launches Pty Ltd 09

N/187270 2022/04/26 2022/04/26 EQL Launches Pty Ltd 35

N/187329 2022/04/26 2022/04/26

VOGEL INDUSTRIES (M) SDN BHD

12

N/187354 2022/04/26 2022/04/26 SANTE INTERNATIONAL INC. 05

N/187376 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 35

N/187377 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 36

N/187378 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 43

N/187379 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 35

N/187380 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 36

N/187381 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 43

N/187382 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 35

N/187383 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 36

N/187384 2022/04/26 2022/04/26 Six Continents Limited 43

N/187424 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 18

N/187426 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 35

N/187427 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 03

N/187428 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 09

N/187429 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 14

N/187430 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 03

N/187431 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 09

N/187432 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 14

N/187434 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 18

N/187436 2022/04/26 2022/04/26 J W Anderson Limited 35

N/187625 2022/04/26 2022/04/26 EQL Launches Pty Ltd 09

N/187626 2022/04/26 2022/04/26 EQL Launches Pty Ltd 35

N/187637 2022/04/26 2022/04/26

CHEN LIHONG

33

N/187667 2022/04/26 2022/04/26

Benenden School

16

N/187668 2022/04/26 2022/04/26

Benenden School

25

N/187669 2022/04/26 2022/04/26

Benenden School

41

N/187696 2022/04/26 2022/04/26 J. NEVES & FILHOS - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE 

FERRAGENS, S.A.

06

N/187705 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 09
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N/187706 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/187707 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 36

N/187708 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 42

N/187709 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/187710 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 09

N/187711 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/187712 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 36

N/187713 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 42

N/187714 2022/04/26 2022/04/26 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/187774 2022/04/26 2022/04/26

OLAPLEX, INC.

03

N/187790 2022/04/26 2022/04/26 Chateau du Galoupet 33

N/187791 2022/04/26 2022/04/26 Chateau du Galoupet 33

N/188401 2022/04/26 2022/04/26 07

N/188403 2022/04/26 2022/04/26 09

N/188404 2022/04/26 2022/04/26  07

N/188406 2022/04/26 2022/04/26 09

N/188618 2022/04/26 2022/04/26 Ondrej Bederka 25

N/188647 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 35

N/188648 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 36

N/188725 2022/04/26 2022/04/26 Certis Cisco Security Pte. Ltd. 42

N/188728 2022/04/26 2022/04/26 JOHNSON & JOHNSON 05

N/188777 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/188779 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/188780 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 35

N/188781 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 38

N/188782 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 41

N/188783 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 42

N/188784 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/188809 2022/04/26 2022/04/26 Azumi Limited 43

N/188828 2022/04/26 2022/04/26 EMOJI COMPANY GMBH 28

N/188829 2022/04/26 2022/04/26 EMOJI COMPANY GMBH 41

N/188830 2022/04/26 2022/04/26 Charlotte Tilbury TM Limited 03

N/188831 2022/04/26 2022/04/26 Charlotte Tilbury TM Limited 21

N/188832 2022/04/26 2022/04/26 Charlotte Tilbury TM Limited 35

N/188833 2022/04/26 2022/04/26 Charlotte Tilbury TM Limited 44

N/188950 2022/04/26 2022/04/26 POMELLATO S.p.A. 14

N/188951 2022/04/26 2022/04/26 POMELLATO S.p.A. 14

N/188984 2022/04/26 2022/04/26 Avanir Pharmaceuticals, Inc. 05
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N/189034 2022/04/26 2022/04/26 The Boots Company PLC 03

N/189035 2022/04/26 2022/04/26 The Boots Company PLC 35

N/189036 2022/04/26 2022/04/26 The Boots Company PLC 41

N/189037 2022/04/26 2022/04/26 The Boots Company PLC 44

N/189100 2022/04/26 2022/04/26 Gemological Institute of America, Inc. 09

N/189114 2022/04/26 2022/04/26 啓

MAN KAI WENG

43

N/189169 2022/04/26 2022/04/26 TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189170 2022/04/26 2022/04/26 TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/189277 2022/04/26 2022/04/26 07

N/189278 2022/04/26 2022/04/26 10

N/189279 2022/04/26 2022/04/26 11

N/189280 2022/04/26 2022/04/26 21

N/189315 2022/04/26 2022/04/26

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/189319 2022/04/26 2022/04/26

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/189341 2022/04/26 2022/04/26

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/189342 2022/04/26 2022/04/26

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

37

N/189343 2022/04/26 2022/04/26

ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP CO., LTD.

12

N/189344 2022/04/26 2022/04/26 Azumi Limited 43

N/189362 2022/04/26 2022/04/26 LUXOTTICA RETAIL UK LIMITED 44

N/189364 2022/04/26 2022/04/26 LUXOTTICA RETAIL UK LIMITED 09

N/189381 2022/04/26 2022/04/26 Flexport, Inc. 36

N/189382 2022/04/26 2022/04/26 Flexport, Inc. 39

N/189383 2022/04/26 2022/04/26 Flexport, Inc. 42

N/189395 2022/04/26 2022/04/26 Young Poong Co., LTD 30

N/189396 2022/04/26 2022/04/26 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/189450 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

03

N/189451 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

05
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N/189452 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

29

N/189453 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/189454 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

32

N/189455 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

35

N/189456 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

03

N/189457 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

05

N/189458 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

29

N/189459 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

30

N/189460 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

32
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N/189461 2022/04/26 2022/04/26

AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE MEDICINA 

TRADICIONAL CHINESA, LIMITADA / AUTHENMOLE 

( M AC AU ) T R A D I T I O NA L C H I N E S E M E D I C I N E 

TECHNOLOGY LIMITED

35

N/189471 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/189472 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 14

N/189474 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 38

N/189476 2022/04/26 2022/04/26 BIEM.L.FDLKK GARMENT CO., LTD. 25

N/189503 2022/04/26 2022/04/26 BIOMED GMBH 03

N/189547 2022/04/26 2022/04/26 Cisco Technology, Inc. 41

N/189548 2022/04/26 2022/04/26 Cisco Technology, Inc. 42

N/189566 2022/04/26 2022/04/26 Braidlock Limited 05

N/189567 2022/04/26 2022/04/26 Braidlock Limited 10

N/189619 2022/04/26 2022/04/26  43

N/189686 2022/04/26 2022/04/26 World First UK Limited 09

N/189711 2022/04/26 2022/04/26 TRIAD INC. 16

N/189775 2022/04/26 2022/04/26

Pak Sheung Tong Co., Limited

05

N/189793 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/189833 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 04

N/189834 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 18

N/189835 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 20

N/189836 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 21

N/189837 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 24

N/189838 2022/04/26 2022/04/26 Marimekko Oyj 25

N/189898 2022/04/26 2022/04/26 LOVERAMICS LIMITED 21

N/189899 2022/04/26 2022/04/26 LOVERAMICS LIMITED 21

N/189916 2022/04/26 2022/04/26 THE LYCRA COMPANY UK LIMITED 22

N/189917 2022/04/26 2022/04/26 THE LYCRA COMPANY UK LIMITED 23

N/189918 2022/04/26 2022/04/26 THE LYCRA COMPANY UK LIMITED 24

N/189919 2022/04/26 2022/04/26 THE LYCRA COMPANY UK LIMITED 25

N/189927 2022/04/26 2022/04/26 HEDI SLIMANE 03

N/189928 2022/04/26 2022/04/26 HEDI SLIMANE 09

N/189929 2022/04/26 2022/04/26 HEDI SLIMANE 14

N/189930 2022/04/26 2022/04/26 HEDI SLIMANE 18

N/189932 2022/04/26 2022/04/26 HEDI SLIMANE 25

N/189950 2022/04/26 2022/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 05

N/189951 2022/04/26 2022/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 42

N/189952 2022/04/26 2022/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 05

N/189953 2022/04/26 2022/04/26 Agios Pharmaceuticals, Inc. 42
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N/189970 2022/04/26 2022/04/26 33

N/189971 2022/04/26 2022/04/26 33

N/189972 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 29

N/189973 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 30

N/189974 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 39

N/189975 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 43

N/189976 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 29

N/189977 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 30

N/189978 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 39

N/189979 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 43

N/190016 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 29

N/190017 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 30

N/190018 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 39

N/190019 2022/04/26 2022/04/26 Papa John’s International, Inc. 43

N/190024 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/190025 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 35

N/190026 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 38

N/190027 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 40

N/190028 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 41

N/190029 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 42

N/190030 2022/04/26 2022/04/26 05

N/190039 2022/04/26 2022/04/26 07

N/190040 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190041 2022/04/26 2022/04/26 12

N/190042 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190043 2022/04/26 2022/04/26 37

N/190044 2022/04/26 2022/04/26 07

N/190045 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190046 2022/04/26 2022/04/26 12

N/190047 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190048 2022/04/26 2022/04/26 37

N/190049 2022/04/26 2022/04/26 07

N/190050 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190051 2022/04/26 2022/04/26 12

N/190052 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190053 2022/04/26 2022/04/26 37

N/190064 2022/04/26 2022/04/26 16

N/190065 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190066 2022/04/26 2022/04/26 41

N/190067 2022/04/26 2022/04/26 Advanced Micro Devices, Inc. 09



9960    20   2022  5  18 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/190093 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 39

N/190099 2022/04/26 2022/04/26 Impossible Foods Inc. 29

N/190100 2022/04/26 2022/04/26 Impossible Foods Inc. 35

N/190108 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

35

N/190110 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

41

N/190111 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

42

N/190114 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

35

N/190116 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

41

N/190117 2022/04/26 2022/04/26 American Gaming Association

RELX Inc.

42

N/190126 2022/04/26 2022/04/26

LEONG IP FAI

30

N/190157 2022/04/26 2022/04/26 BLUH ALCHEMY, LLC 03

N/190158 2022/04/26 2022/04/26 BLUH ALCHEMY, LLC 05

N/190159 2022/04/26 2022/04/26 BLUH ALCHEMY, LLC 35

N/190198 2022/04/26 2022/04/26 Lex Mundi, Ltd. 41

N/190199 2022/04/26 2022/04/26 Lex Mundi, Ltd. 42

N/190200 2022/04/26 2022/04/26 Lex Mundi, Ltd. 45

N/190223 2022/04/26 2022/04/26

HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE COMPANY 

LIMITED

36

N/190224 2022/04/26 2022/04/26

HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE COMPANY 

LIMITED

36

N/190225 2022/04/26 2022/04/26

HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE COMPANY 

LIMITED

36

N/190226 2022/04/26 2022/04/26

HONG KONG AND MACAU LIFE INSURANCE COMPANY 

LIMITED

36

N/190287 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 35

N/190288 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 36

N/190297 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190298 2022/04/26 2022/04/26 36

N/190299 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190300 2022/04/26 2022/04/26 36

N/190301 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190302 2022/04/26 2022/04/26 36
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N/190313 2022/04/26 2022/04/26 The Board of Trustees of The Tate Gallery 18

N/190340 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/190341 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 35

N/190343 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 38

N/190344 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 41

N/190346 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/190347 2022/04/26 2022/04/26 I.W.S. Nominee Company Limited 24

N/190363 2022/04/26 2022/04/26 Impossible Foods Inc. 29

N/190364 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

09

N/190365 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

35

N/190366 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

36

N/190367 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

38

N/190368 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

41

N/190369 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

43

N/190370 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

09

N/190371 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

35

N/190372 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

36

N/190373 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

38

N/190374 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

41

N/190375 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

43

N/190376 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

09

N/190377 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

35

N/190378 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

36

N/190379 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

38

N/190380 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

41

N/190381 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

43
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N/190382 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

09

N/190383 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

35

N/190384 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

36

N/190385 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

38

N/190386 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

41

N/190387 2022/04/26 2022/04/26 HMV

HMV BRAND PTE. LTD.

43

N/190399 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190401 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 03

N/190402 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 09

N/190403 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 18

N/190404 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 21

N/190405 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 24

N/190406 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 25

N/190407 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 26

N/190408 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 27

N/190409 2022/04/26 2022/04/26 INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX, S.A.) 28

N/190422 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/190423 2022/04/26 2022/04/26 栄

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

09

N/190424 2022/04/26 2022/04/26 栄

Koei Tecmo Games Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha Koei Tecmo 

Games)

41

N/190425 2022/04/26 2022/04/26 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/190509 2022/04/26 2022/04/26 Heinz Wattie’s Limited 31

N/190510 2022/04/26 2022/04/26 Heinz Wattie’s Limited 31

N/190511 2022/04/26 2022/04/26 Heinz Wattie’s Limited 31

N/190536 2022/04/26 2022/04/26 Kabushiki Kaisha Niizawa Zyouzouten (Niizawa Sake Brewery 

Co., Ltd.)

33

N/190570 2022/04/26 2022/04/26 34

N/190571 2022/04/26 2022/04/26 34

N/190573 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190574 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190586 2022/04/26 2022/04/26

Foshan Shunde yuzhongxing Food Co., Ltd

29

N/190587 2022/04/26 2022/04/26

Foshan Shunde yuzhongxing Food Co., Ltd

30
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N/190599 2022/04/26 2022/04/26

Guangxi Wuzhou Double Coins Industrial Co.,Ltd.

30

N/190619 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190620 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190621 2022/04/26 2022/04/26 41

N/190642 2022/04/26 2022/04/26 Aurelio Franco Lewis 16

N/190645 2022/04/26 2022/04/26 Apple Inc. 09

N/190647 2022/04/26 2022/04/26 GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG 09

N/190653 2022/04/26 2022/04/26 Concept Creations Limited 43

N/190656 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

01

N/190657 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

02

N/190658 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

03

N/190659 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

04

N/190660 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

06

N/190661 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

07

N/190662 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

08

N/190663 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

09

N/190664 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

11

N/190665 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

12

N/190666 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

16

N/190667 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

17

N/190668 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

20

N/190669 2022/04/26 2022/04/26

WÜRTH INTERNATIONAL AG

35

N/190682 2022/04/26 2022/04/26 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/190710 2022/04/26 2022/04/26 Cargill, Incorporated 31

N/190715 2022/04/26 2022/04/26 ADP, Inc. 35

N/190716 2022/04/26 2022/04/26 ADP, Inc. 42

N/190717 2022/04/26 2022/04/26 ADP, Inc. 35

N/190718 2022/04/26 2022/04/26 ADP, Inc. 42
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N/190719 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190720 2022/04/26 2022/04/26 14

N/190721 2022/04/26 2022/04/26 25

N/190722 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190723 2022/04/26 2022/04/26 14

N/190724 2022/04/26 2022/04/26 25

N/190734 2022/04/26 2022/04/26 01

N/190735 2022/04/26 2022/04/26 03

N/190736 2022/04/26 2022/04/26 05

N/190737 2022/04/26 2022/04/26 30

N/190738 2022/04/26 2022/04/26 31

N/190739 2022/04/26 2022/04/26

INNER MONGOLIA KUNMING CIGARETTE LIMITED 

LIABILITY COMPANY

34

N/190749 2022/04/26 2022/04/26 Albion Co., Ltd. 03

N/190758 2022/04/26 2022/04/26 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 18

N/190759 2022/04/26 2022/04/26 STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 25

N/190784 2022/04/26 2022/04/26 Cathay Paci�c Airways Limited 35

N/190790 2022/04/26 2022/04/26 42

N/190818 2022/04/26 2022/04/26

IEONG CHENG SON

30

N/190840 2022/04/26 2022/04/26 Van Nelle Tabak Nederland BV 34

N/190841 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 03

N/190842 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 35

N/190843 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 35

N/190844 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 03

N/190845 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 35

N/190846 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 03

N/190847 2022/04/26 2022/04/26 Le Saunda Licensing Limited 35

N/190848 2022/04/26 2022/04/26 Discovery, Inc. 09

N/190852 2022/04/26 2022/04/26 LIVI HOLDINGS LIMITED 16

N/190862 2022/04/26 2022/04/26 43

N/190893 2022/04/26 2022/04/26 08

N/190894 2022/04/26 2022/04/26 21

N/190895 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190952 2022/04/26 2022/04/26 Bremont Watch Company Limited 14

N/190953 2022/04/26 2022/04/26 GOOD PHARMA DERMATOLOGY PTE. LTD. 03

N/190954 2022/04/26 2022/04/26 GOOD PHARMA DERMATOLOGY PTE. LTD. 03

N/190965 2022/04/26 2022/04/26 05

N/190974 2022/04/26 2022/04/26 Milliken & Company 09



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9965

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/190975 2022/04/26 2022/04/26 Milliken & Company 24

N/190980 2022/04/26 2022/04/26 43

N/190981 2022/04/26 2022/04/26

SHI ANDA

43

N/190982 2022/04/26 2022/04/26

SHI ANDA

43

N/190983 2022/04/26 2022/04/26 29

N/190984 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190987 2022/04/26 2022/04/26 05

N/190988 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190989 2022/04/26 2022/04/26 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/190990 2022/04/26 2022/04/26 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/190991 2022/04/26 2022/04/26 CHOICE HOTELS INTERNATIONAL, INC. 43

N/190993 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190994 2022/04/26 2022/04/26 09

N/190995 2022/04/26 2022/04/26 35

N/190996 2022/04/26 2022/04/26 38

N/190997 2022/04/26 2022/04/26 41

N/190998 2022/04/26 2022/04/26 42

N/190999 2022/04/26 2022/04/26 45

N/191003 2022/04/26 2022/04/26

WONG HOI TONG

34

N/191004 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191005 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191006 2022/04/26 2022/04/26 TRIAD INC. 16

N/191007 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

35

N/191008 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

36

N/191009 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

41

N/191010 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

44

N/191011 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

45

N/191012 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

36

N/191013 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

43

N/191014 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

44

N/191015 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

09
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N/191016 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

36

N/191017 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

42

N/191018 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

43

N/191019 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

44

N/191020 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

09

N/191021 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

35

N/191023 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

35

N/191024 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

44

N/191025 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

09

N/191026 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

35

N/191027 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

36

N/191028 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

36

N/191029 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

43

N/191030 2022/04/26 2022/04/26

TAIKANG INSURANCE GROUP INC.

44

N/191032 2022/04/26 2022/04/26

WONG MENG CHUN

43

N/191033 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191035 2022/04/26 2022/04/26 38

N/191036 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191037 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191039 2022/04/26 2022/04/26 38

N/191040 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191041 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191042 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191043 2022/04/26 2022/04/26 32

N/191044 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191045 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191046 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191047 2022/04/26 2022/04/26 09
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N/191048 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191054 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191055 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191056 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191057 2022/04/26 2022/04/26 Márcia Ribeiro Oliveira Silva 41

N/191058 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191059 2022/04/26 2022/04/26

Tech Fund SRL

35

N/191060 2022/04/26 2022/04/26 HOYU KABUSHIKI KAISHA (also trading as Hoyu Co., Ltd.) 03

N/191068 2022/04/26 2022/04/26 P�zer Inc. 05

N/191072 2022/04/26 2022/04/26 Shangri-La International Hotel Management Limited 35

N/191073 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191074 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191076 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191077 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191078 2022/04/26 2022/04/26 16

N/191079 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191080 2022/04/26 2022/04/26 29

N/191081 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191082 2022/04/26 2022/04/26 31

N/191083 2022/04/26 2022/04/26 32

N/191084 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191085 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191086 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191087 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191088 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191089 2022/04/26 2022/04/26

HO CHI FAT

35

N/191090 2022/04/26 2022/04/26

HO CHI FAT

03

N/191091 2022/04/26 2022/04/26

HO CHI FAT

03

N/191092 2022/04/26 2022/04/26

HO CHI FAT

03

N/191093 2022/04/26 2022/04/26

MAK KA LEI

43

N/191094 2022/04/26 2022/04/26 03

N/191095 2022/04/26 2022/04/26 03

N/191096 2022/04/26 2022/04/26 03

N/191098 2022/04/26 2022/04/26 SG Gaming, Inc. 41

N/191105 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43
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N/191106 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191107 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191108 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191109 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191110 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191111 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191112 2022/04/26 2022/04/26 Las Vegas Sands Corp. 43

N/191113 2022/04/26 2022/04/26 Montres Tudor SA 14

N/191114 2022/04/26 2022/04/26 03

N/191115 2022/04/26 2022/04/26 16

N/191116 2022/04/26 2022/04/26 18

N/191117 2022/04/26 2022/04/26 21

N/191118 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191119 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191121 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191122 2022/04/26 2022/04/26 16

N/191123 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191124 2022/04/26 2022/04/26 29

N/191125 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191126 2022/04/26 2022/04/26 31

N/191127 2022/04/26 2022/04/26 32

N/191128 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191129 2022/04/26 2022/04/26 06

N/191130 2022/04/26 2022/04/26 32

N/191135 2022/04/26 2022/04/26

Prime Feast Group Limited 

Teng Hsiang Co., Ltd

35

N/191136 2022/04/26 2022/04/26

Prime Feast Group Limited 

Teng Hsiang Co., Ltd

43

N/191137 2022/04/26 2022/04/26 Shiseido Company, Limited 03

N/191138 2022/04/26 2022/04/26 Hard Rock Holdings Limited 43

N/191141 2022/04/26 2022/04/26 33

N/191142 2022/04/26 2022/04/26 33

N/191143 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

09

N/191144 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

25

N/191145 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

28
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N/191146 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

29

N/191147 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

30

N/191148 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

32

N/191149 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

35

N/191150 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

38

N/191151 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

41

N/191152 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

42

N/191153 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

09

N/191154 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

25

N/191155 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

28

N/191156 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

29

N/191157 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

30

N/191158 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

32

N/191159 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

35

N/191160 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

38

N/191161 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

41

N/191162 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

42

N/191163 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

25

N/191164 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

35

N/191165 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

38

N/191166 2022/04/26 2022/04/26

Beijing Calorie Information Technology Co., Ltd.

42

N/191169 2022/04/26 2022/04/26 Chivas Holdings (IP) Limited 33

N/191170 2022/04/26 2022/04/26 Chivas Holdings (IP) Limited 33
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N/191172 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191173 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191175 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191180 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191181 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191182 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191183 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191184 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191185 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191186 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191187 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191188 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191189 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191190 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191191 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191192 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191193 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191194 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191195 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191196 2022/04/26 2022/04/26 03

N/191197 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191200 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191201 2022/04/26 2022/04/26

MOVIE-TELEVISION-MEDIA ASSOCIATION OF MACAU

41

N/191202 2022/04/26 2022/04/26

MOVIE-TELEVISION-MEDIA ASSOCIATION OF MACAU

41

N/191208 2022/04/26 2022/04/26 Sisco Textiles N.V. 18

N/191209 2022/04/26 2022/04/26 Sisco Textiles N.V. 25

N/191213 2022/04/26 2022/04/26 Sisco Textiles N.V. 18

N/191214 2022/04/26 2022/04/26 Sisco Textiles N.V. 25

N/191216 2022/04/26 2022/04/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/191217 2022/04/26 2022/04/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/191218 2022/04/26 2022/04/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/191219 2022/04/26 2022/04/26 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/191220 2022/04/26 2022/04/26 Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico Co., 

Ltd.)

05

N/191221 2022/04/26 2022/04/26 Ezaki Glico Kabushiki Kaisha (also trading as Ezaki Glico Co., 

Ltd.)

30

N/191225 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 14

N/191226 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 35

N/191227 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 42
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N/191228 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 14

N/191229 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 35

N/191230 2022/04/26 2022/04/26 Diamond Manufacturers Limited 42

N/191231 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191232 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191233 2022/04/26 2022/04/26 06

N/191237 2022/04/26 2022/04/26

Bitorange (Guangzhou) Education Technology Co., Ltd.

41

N/191238 2022/04/26 2022/04/26 AMI PARIS 14

N/191239 2022/04/26 2022/04/26 29

N/191240 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191241 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191278 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 29

N/191280 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 35

N/191281 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 29

N/191283 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 35

N/191284 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 43

N/191285 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 43

N/191286 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 43

N/191287 2022/04/26 2022/04/26 Five Guys Holdings, Inc. 43

N/191292 2022/04/26 2022/04/26 The Coca-Cola Company 32

N/191293 2022/04/26 2022/04/26 Consitex S.a. 04

N/191296 2022/04/26 2022/04/26 Consitex S.a. 14

N/191301 2022/04/26 2022/04/26 Consitex S.a. 28

N/191302 2022/04/26 2022/04/26 Consitex S.a. 40

N/191309 2022/04/26 2022/04/26 N.V. Nutricia 05

N/191310 2022/04/26 2022/04/26 N.V. Nutricia 29

N/191311 2022/04/26 2022/04/26 N.V. Nutricia 05

N/191312 2022/04/26 2022/04/26 N.V. Nutricia 29

N/191316 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191317 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191318 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191319 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191320 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191321 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191322 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191323 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191324 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191325 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 03

N/191326 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 04
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N/191327 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 04

N/191328 2022/04/26 2022/04/26 Emeis Cosmetics Pty Ltd 04

N/191329 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 03

N/191330 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 20

N/191331 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 25

N/191332 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 35

N/191333 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 03

N/191334 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 20

N/191335 2022/04/26 2022/04/26 Tumi, Inc. 25

N/191342 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191343 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191352 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191353 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191354 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191356 2022/04/26 2022/04/26 05

N/191357 2022/04/26 2022/04/26 29

N/191358 2022/04/26 2022/04/26 30

N/191359 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/191360 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/191361 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/191362 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 09

N/191363 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 38

N/191364 2022/04/26 2022/04/26 NEXON KOREA CORPORATION 41

N/191365 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191367 2022/04/26 2022/04/26 Hijos de Rivera, SA 32

N/191370 2022/04/26 2022/04/26 37

N/191371 2022/04/26 2022/04/26 10

N/191372 2022/04/26 2022/04/26 21

N/191375 2022/04/26 2022/04/26 P�zer Inc. 05

N/191376 2022/04/26 2022/04/26 P�zer Inc. 05

N/191377 2022/04/26 2022/04/26 P�zer Inc. 05

N/191385 2022/04/26 2022/04/26 Novel Century Limited 14

N/191386 2022/04/26 2022/04/26 Novel Century Limited 14

N/191387 2022/04/26 2022/04/26 Novel Century Limited 14

N/191388 2022/04/26 2022/04/26 Novel Century Limited 14

N/191391 2022/04/26 2022/04/26 Concepts Management (H.K.) Limited 14

N/191392 2022/04/26 2022/04/26 Concepts Management (H.K.) Limited 35

N/191398 2022/04/26 2022/04/26 Helly Hansen AS 18

N/191400 2022/04/26 2022/04/26 Helly Hansen AS 24

N/191401 2022/04/26 2022/04/26 Helly Hansen AS 25
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N/191402 2022/04/26 2022/04/26 Helly Hansen AS 26

N/191404 2022/04/26 2022/04/26

SIO CHAN TIM

35

N/191405 2022/04/26 2022/04/26

SIO CHAN TIM

43

N/191407 2022/04/26 2022/04/26

Lam Pek Iok

30

N/191408 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191409 2022/04/26 2022/04/26 43

N/191410 2022/04/26 2022/04/26

SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

05

N/191411 2022/04/26 2022/04/26

SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

29

N/191412 2022/04/26 2022/04/26

SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

30

N/191413 2022/04/26 2022/04/26

SHIN HORNG FOODS CO.,LTD.

32

N/191441 2022/04/26 2022/04/26 14

N/191442 2022/04/26 2022/04/26 18

N/191443 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191444 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191445 2022/04/26 2022/04/26 42

N/191447 2022/04/26 2022/04/26 18

N/191448 2022/04/26 2022/04/26 25

N/191449 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191450 2022/04/26 2022/04/26 Major League Baseball Properties, Inc. 18

N/191452 2022/04/26 2022/04/26 Major League Baseball Properties, Inc. 18

N/191454 2022/04/26 2022/04/26 Major League Baseball Properties, Inc. 18

N/191456 2022/04/26 2022/04/26 Major League Baseball Properties, Inc. 18

N/191458 2022/04/26 2022/04/26 Major League Baseball Properties, Inc. 18

N/191461 2022/04/26 2022/04/26  31

N/191462 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 05

N/191463 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 05

N/191464 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 05

N/191465 2022/04/26 2022/04/26 Zoetis Services LLC 05

N/191466 2022/04/26 2022/04/26 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 05

N/191467 2022/04/26 2022/04/26 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 03

N/191468 2022/04/26 2022/04/26 IKEDA MOHANDO CO., LTD. 05

N/191473 2022/04/26 2022/04/26 Islestarr Holdings Limited 03

N/191474 2022/04/26 2022/04/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29

N/191476 2022/04/26 2022/04/26 CJ CHEILJEDANG CORPORATION 29
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N/191478 2022/04/26 2022/04/26

MS CHARLOTTE WRITING LIMITED

41

N/191479 2022/04/26 2022/04/26

Shanghai TTI Internet Technology Co., Ltd.

21

N/191480 2022/04/26 2022/04/26 37

N/191481 2022/04/26 2022/04/26

DONGFENG MOTOR CORPORATION

12

N/191482 2022/04/26 2022/04/26

DONGFENG MOTOR CORPORATION

37

N/191483 2022/04/26 2022/04/26

DONGFENG MOTOR CORPORATION

12

N/191484 2022/04/26 2022/04/26

DONGFENG MOTOR CORPORATION

37

N/191485 2022/04/26 2022/04/26

DONGFENG MOTOR CORPORATION

12

N/191486 2022/04/26 2022/04/26

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/191487 2022/04/26 2022/04/26

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/191488 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191489 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191490 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191491 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191492 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191493 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191494 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191495 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191496 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191497 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191498 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191499 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 9975

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191500 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191501 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191502 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191503 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191504 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191505 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191506 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191507 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191508 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191509 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191510 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191511 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191512 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191513 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191514 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191515 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191516 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191517 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191518 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191519 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191520 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191521 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41
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N/191522 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191523 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 01

N/191524 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 05

N/191525 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 29

N/191526 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 01

N/191527 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 05

N/191528 2022/04/26 2022/04/26 ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY 29

N/191529 2022/04/26 2022/04/26

Bitorange (Guangzhou) Education Technology Co., Ltd.

41

N/191530 2022/04/26 2022/04/26

SOO CHUN HUNG MARTIN

43

N/191531 2022/04/26 2022/04/26

SOO CHUN HUNG MARTIN

43

N/191532 2022/04/26 2022/04/26 VARONE - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. 12

N/191533 2022/04/26 2022/04/26 VARONE - SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA. 12

N/191534 2022/04/26 2022/04/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

39

N/191535 2022/04/26 2022/04/26 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

42

N/191536 2022/04/26 2022/04/26 The Net-a-Porter Group Limited 09

N/191537 2022/04/26 2022/04/26 The Net-a-Porter Group Limited 35

N/191538 2022/04/26 2022/04/26 The Net-a-Porter Group Limited 41

N/191539 2022/04/26 2022/04/26 The Net-a-Porter Group Limited 45

N/191543 2022/04/26 2022/04/26 P�zer Inc. 05

N/191544 2022/04/26 2022/04/26

CHIO SONG SON 

43

N/191545 2022/04/26 2022/04/26 09

N/191558 2022/04/26 2022/04/26

China Resources Property Management Limited

43

N/191561 2022/04/26 2022/04/26

Hangzhou Tromox Technology Co., LTD

12

N/191562 2022/04/26 2022/04/26

LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

29

N/191563 2022/04/26 2022/04/26

LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

30

N/191564 2022/04/26 2022/04/26

LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

29

N/191565 2022/04/26 2022/04/26

LUOHE WEILONG TRADING CO., LTD.

30

N/191566 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09
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N/191567 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191568 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191569 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191570 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191571 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191572 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191573 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191574 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191575 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191576 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191577 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191578 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191579 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191580 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191581 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

09

N/191582 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

16

N/191583 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

35

N/191584 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

41

N/191585 2022/04/26 2022/04/26

Fortune Media IP Limited

42

N/191586 2022/04/26 2022/04/26 41

N/191588 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191595 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191596 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191597 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191598 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41
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N/191601 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191602 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191603 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191604 2022/04/26 2022/04/26 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191605 2022/04/26 2022/04/26

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

11

N/191712 2022/04/26 2022/04/26

WING KING TONG PRINTING LTD

16

N/191713 2022/04/26 2022/04/26

WING KING TONG PRINTING LTD

41

N/191716 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 03

N/191717 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 08

N/191718 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 09

N/191719 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 14

N/191720 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 18

N/191721 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 20

N/191722 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 21

N/191723 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 24

N/191724 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 25

N/191725 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 27

N/191726 2022/04/26 2022/04/26 Marc O'Polo License AG 35

N/191728 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 09

N/191729 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 10

N/191730 2022/04/26 2022/04/26 JOHNSON & JOHNSON 05

N/191731 2022/04/26 2022/04/26 JOHNSON & JOHNSON 10

N/191732 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 41

N/191734 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 09

N/191735 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 10

N/191736 2022/04/26 2022/04/26 Integra LifeSciences Corporation 41

N/191737 2022/04/26 2022/04/26 IDEMITSU KOSAN CO., LTD. 04

N/191738 2022/04/26 2022/04/26 Bath & Body Works Brand Management, Inc. 05

N/191739 2022/04/26 2022/04/26 Bath & Body Works Brand Management, Inc. 35

N/191740 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191741 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191742 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191743 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191744 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191745 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191746 2022/04/26 2022/04/26

CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL SINO MACAU, 

LIMITADA

39

N/191747 2022/04/26 2022/04/26 35

N/191756 2022/04/26 2022/04/26 06

N/191757 2022/04/26 2022/04/26 11

N/191760 2022/04/26 2022/04/26 07

N/191761 2022/04/26 2022/04/26 11

N/191762 2022/04/26 2022/04/26 07

N/191763 2022/04/26 2022/04/26 11

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/179995 2022/04/27 35 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º

N/181367 2022/04/22 Las Vegas Sands Corp. 35 214 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/181368 2022/04/22 Las Vegas Sands Corp. 41 214 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/181369 2022/04/22 Las Vegas Sands Corp. 43 214 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/185745 2022/04/27

Chinese Business World, Ltd.

41 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º
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N.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/187584 2022/04/27

Chinese Business World, Ltd.

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/187968 2022/04/22 20 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/188787 2022/04/27

LAM KIT MENG

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/188788 2022/04/27

LAM KIT MENG

05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/188827 2022/04/27

KUOK POU HEONG

43 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/189318 2022/04/28 STEM 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/189354 2022/04/28

LUOHE PINGPING FOODS 

CO., LTD.

30 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/189635 2022/04/28 SCIP Holdings 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/189636 2022/04/28 SCIP Holdings 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/189637 2022/04/28 SCIP Holdings 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/189638 2022/04/28 SCIP Holdings 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/189830 2022/04/28

Shenzhen Dieckmann Tech 

Co., Ltd

05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º

N/190337 2022/04/28 43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/191075 2022/04/28 05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º
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註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de

despacho
Requerente Classe

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/192287 2022/04/28

HUANG ZHEN HUI

43 9 1 e 20 1 a 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º

續期

Renovação

N.º

P/000254

(8822-M)

P/002675

(2571-M)

P/002676

(2572-M)

P/003890

(3761-M)

P/003891

(3762-M)

P/007100

(6870-M)

P/008424

(8134-M)

P/008425

(8135-M)

P/008426

(8136-M)

N/006916 N/006946 N/007294 N/007295 N/007296

N/007297 N/007298 N/007299 N/007300 N/007301 N/007302 N/007304

N/007305 N/007308 N/007309 N/007313 N/007314 N/007317 N/007357

N/007384 N/007385 N/007386 N/007387 N/007388 N/007389 N/007408

N/007549 N/007568 N/007752 N/007906 N/007968 N/007973 N/007999

N/008087 N/008103 N/008110 N/008111 N/008112 N/008113 N/008114

N/008115 N/008116 N/008117 N/008118 N/008119 N/008121 N/008130

N/008131 N/008132 N/008133 N/008134 N/008135 N/008136 N/008137

N/008138 N/008139 N/008140 N/008141 N/008142 N/008143 N/008144

N/008145 N/008146 N/008147 N/008148 N/008149 N/008150 N/008151

N/008152 N/008153 N/008155 N/008156 N/008157 N/008158 N/008159

N/008160 N/008161 N/008162 N/008163 N/008217 N/008218 N/008219

N/008220 N/008221 N/008222 N/008223 N/008224 N/008273 N/008277

N/008305 N/025344 N/025345 N/025346 N/025552 N/025553 N/025554

N/029118 N/029119 N/029120 N/029654 N/030504 N/030505 N/030506

N/030507 N/030508 N/030509 N/030678 N/030679 N/030732 N/030733

N/030734 N/030735 N/030736 N/031102 N/031103 N/031104 N/031105

N/031107 N/031377 N/031378 N/031379 N/031380 N/031381 N/031574

N/031796 N/031797 N/031798 N/031801 N/031805 N/031825 N/031890

N/031891 N/031977 N/032091 N/032100 N/032180 N/032264 N/032274

N/032342 N/032635 N/032643 N/032744 N/032745 N/032847 N/032849

N/032851 N/032860 N/032861 N/032863 N/032864 N/032934 N/032941

N/032942 N/032943 N/032944 N/032945 N/033003 N/033071 N/033073

N/033074 N/033154 N/033155 N/033156 N/033374 N/033375 N/033504

N/033505 N/033506 N/033507 N/033508 N/034053 N/034054 N/034055
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N.º

N/034056 N/034057 N/034091 N/034098 N/034099 N/034710 N/034711

N/034786 N/034864 N/034868 N/034965 N/034966 N/034967 N/035014

N/035015 N/035105 N/035142 N/035148 N/035149 N/035150 N/035151

N/035181 N/035332 N/035577 N/035578 N/035579 N/035580 N/035581

N/035582 N/035677 N/035678 N/073829 N/073830 N/083984 N/083985

N/083986 N/083987 N/084070 N/084071 N/084072 N/084073 N/084074

N/084075 N/084076 N/084077 N/084078 N/084079 N/084080 N/084081

N/085214 N/085388 N/085391 N/085908 N/085909 N/085910 N/085911

N/086301 N/086882 N/087160 N/087821 N/087834 N/088108 N/088109

N/088110 N/088279 N/088280 N/088281 N/088282 N/088321 N/088572

N/088982 N/088983 N/088984 N/088985 N/089333 N/089334 N/089335

N/089772 N/089773 N/089774 N/089775 N/089776 N/089777 N/089778

N/089779 N/089894 N/089895 N/089896 N/089897 N/090082 N/090239

N/090491 N/090508 N/090509 N/090510 N/090511 N/090513 N/090528

N/090529 N/091375 N/091549 N/091550 N/091556 N/091560 N/091709

N/091713 N/091771 N/091772 N/091781 N/091785 N/091809 N/091849

N/091850 N/091852 N/091853 N/091914 N/091915 N/091916 N/091924

N/091960 N/091961 N/091962 N/091976 N/091977 N/091978 N/092012

N/092013 N/092016 N/092017 N/092018 N/092024 N/092025 N/092026

N/092027 N/092028 N/092029 N/092030 N/092031 N/092077 N/092078

N/092079 N/092089 N/092090 N/092091 N/092092 N/092230 N/092232

N/092233 N/092234 N/092235 N/092244 N/092245 N/092259 N/092260

N/092286 N/092298 N/092300 N/092301 N/092302 N/092303 N/092304

N/092305 N/092306 N/092307 N/092308 N/092309 N/092310 N/092311

N/092312 N/092313 N/092314 N/092353 N/092368 N/092563 N/092663

N/092664 N/092665 N/092666 N/092667 N/092668 N/092669 N/092670

N/092671 N/092672 N/092675 N/092676 N/092749 N/092750 N/092751

N/092762 N/092765 N/092768 N/092771 N/092786 N/092789 N/092792

N/092795 N/092858 N/092859 N/093039 N/093040 N/093042 N/093054

N/093061 N/093186 N/093187 N/093188 N/093189 N/093190 N/093191

N/093192 N/093193 N/093194 N/093229 N/093248 N/093249 N/093250

N/093251 N/093252 N/093399 N/093400 N/093401 N/093459 N/093498

N/093531 N/093532 N/093533 N/093534 N/093535 N/093536 N/093537

N/093538 N/093539 N/093540 N/093541 N/093542 N/093543 N/093544

N/093545 N/093546 N/093547 N/093548 N/093549 N/093550 N/093551

N/093552 N/093553 N/093554 N/093555 N/093556 N/093557 N/093558

N/093559 N/093560 N/093561 N/093562 N/093564 N/093566 N/093567

N/093611 N/093612 N/093614 N/093616 N/093618 N/093620 N/093779

N/093798 N/093858 N/093859 N/093860 N/093861 N/093862 N/093863

N/093864 N/093865 N/093987 N/094059 N/094060 N/094084 N/094085

N/094109 N/094110 N/094112 N/094113 N/094114 N/094115 N/094154
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N.º

N/094155 N/094156 N/094157 N/094158 N/094159 N/094160 N/094161

N/094162 N/094163 N/094164 N/094165 N/094166 N/094167 N/094168

N/094169 N/094170 N/094171 N/094172 N/094173 N/094174 N/094175

N/094176 N/094177 N/094178 N/094231 N/094232 N/094233 N/094348

N/094353 N/094355 N/094619 N/094744 N/094746 N/094748 N/094750

N/094769 N/094785 N/094786 N/094787 N/094788 N/094789 N/094790

N/094835 N/094836 N/094837 N/094838 N/094839 N/094907 N/094952

N/095175 N/095176 N/095205 N/095206 N/095207 N/095219 N/095368

N/095393 N/095402 N/095497 N/095513 N/095634 N/095635 N/095691

N/095757 N/095758 N/096061 N/096142 N/096228 N/096229 N/096230

N/096326 N/096327 N/096328 N/096329 N/096330 N/096331 N/096332

N/096347 N/096419 N/096420 N/096421 N/096425 N/096640 N/096708

N/096709 N/096710 N/096711 N/096712 N/096713 N/096714 N/096715

N/096878 N/097031 N/097032 N/097291 N/097294 N/097306 N/097307

N/097321 N/097322 N/097323 N/097324 N/097325 N/097350 N/097846

N/097847 N/097848 N/097849 N/097850 N/097851 N/097852 N/097853

N/097854 N/097855 N/097856 N/097857 N/097876 N/097957 N/097958

N/097959 N/097960 N/097961 N/097962 N/097964 N/098000 N/098229

N/098239 N/098295 N/098296 N/098346 N/098403 N/098404 N/098405

N/098406 N/098409 N/098436 N/098453 N/098454 N/098455 N/098502

N/098503 N/098504 N/098505 N/098564 N/098565 N/098566 N/098567

N/098568 N/098711 N/098746 N/098747 N/098748 N/098749 N/098782

N/098878 N/098879 N/098880 N/098881 N/098882 N/098921 N/098922

N/098923 N/098946 N/099078 N/099111 N/099112 N/099113 N/121485

附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/002932

(2828-M)

P/002933

(2829-M)

P/002934

(2830-M)

2022/04/21

Transmissão

CILAG AG (CILAG 

S.A.), (CILAG Ltd)

ASP GLOBAL MANUFACTURING 

GMBH, com sede em Im Majorenacker 

10, Schaffhausen 8207 Switzerland

P/007621

(7391-M)

2022/04/27

Transmissão

PIERRE FABRE 

DERMO-

COSMETIQUE

Galenic Cosmetics Laboratory, com 

sede em 3 rue du Colonel Moll, 75017 

Paris, France

P/012450

(12516-M)

P/012453

(12519-M)

N/025540

N/025541

N/025542

N/025543

N/025544

N/025545

N/025546

2022/04/21

Modi�cação 

de identidade

WH BUYER, LLC AKWHP, LLC.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/007294

N/007295

N/007296

N/007297

N/007298

N/007299

N/007300

N/007301

2022/04/27

Modi�cação 

de sede

P C C W E n t e r p r i s e s 

Limited

41st Floor, PCCW Tower, Taikoo Place, 

979 King's Road, Quarry Bay, Hong 

Kong

N/007999 2022/04/26

Modi�cação 

de sede

Walton International 

Limited

P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, 

George Town, Grand Cayman KY1-

1110, Cayman Islands

N/010473 2022/04/26

Modi�cação 

de identidade

BLOUNT, INC., uma 

sociedade organizada 

e exist indo segundo 

as leis do Estado de 

Delaware

Oregon Tool, Inc.

N/015779

N/015780

N/015781

N/015782

N/015783

2022/04/26

Transmissão

S p o r t  &  F a s h i o n 

Management Pte Ltd.

Nanjing B.C. Sports Products Co., Ltd., 

com sede em 20/F, No. 157 Taishan 

Road, Jianye District, Nanjing City, 

Jiangsu Province, P. R. China

N/016641

N/016642

N/016643

N/016644

N/036099

N/036100

N/044820

N/044821

N/060185

N/072167

N/072168

N/072169

N/072170

N/084609

N/084610

N/112439

N/112440

N/112441

N/112442

2022/04/22

Transmissão 

por fusão

Caesars Interact ive 

Entertainment, LLC

Wi l l i a m H i l l U. S. H o l d C o, I n c . , 

com sede em 1209 Orange Street, 

Wilmington, Delaware, 19801, United 

States of America 

Modi�cação 

de sede

William Hill U.S. 

HoldCo, Inc.

One Caesars Palace Drive, Las Vegas, 

Nevada 89109 , Uni ted Sta tes o f 

America 

N/030962 2022/04/27

Transmissão

BRIDGESTONE 

CORPORATION

Kakuichikasei CO., LTD, com sede em 

31-10 Toyotsu-cho Suita City, Osaka, 

564-0051, Japan

N/031801

N/032941

2022/04/26

Modi�cação 

de identidade

Bid Industrial Holdings 

(Proprietary) Limited

B I D V E S T  I N D U S T R I A L 

HOLDINGS (PTY) LTD

N/032635 2022/04/21

Modi�cação 

de sede

COMES E BEBES 

LUNG MACAU 

LIMITADA / 

LUNG CATERING 

(MACAU) LIMITED

氹 404 28

19 D

N/040729

N/040730

N/040731

2022/04/26

Modi�cação 

de sede

KAPLAN, INC. 1515 West Cypress Creek Road, Fort 

Lauderdale, Florida 33309, United 

States of America

N/047303

N/047304

N/047305

N/047306

N/047307

N/146735

N/146736

N/146737

N/146738

N/146739

2022/04/27

Modi�cação 

de identidade

Facebook, Inc. Meta Platforms, Inc.
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/047308

N/047309

N/107524

N/107525

N/107526

N/107527

N/107528

N/107529

N/107530

N/107531

N/107532

N/107533

N/107534

N/107535

N/107536

N/107537

N/121363

N/121364

N/121365

N/121366

N/121367

N/121368

N/121369

N/146740

N/146741

N/148001

N/148002

N/148003

N/148004

N/148005

N/148006

N/148007

N/148008

N/148009

N/148010

N/148011

N/148012

N/148013

N/154682

N/154683

N/154684

N/154685

N/154686

N/154687

N/154688

N/047303

N/047304

N/047305

N/047306

N/047307

N/047308

N/047309

2022/04/27

Modi�cação 

de sede

Meta Platforms, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, 

California, 94025 USA

N/063203

N/063204

N/063205

N/063206

2022/04/26

Transmissão

DKSH International 

Ltd.

DKSH International Performance 

M a t e r i a l s  L t d . , c o m s e d e  e m 

Wi e s e n s t r a s s e 8 , 8 0 0 8 Z ü r i c h , 

Switzerland

N/085908

N/085909

N/085910

N/085911

2022/04/26

Modi�cação 

de sede

N/087571

N/087572

N/087573

N/087574

N/087575

N/087576

N/087577

N/087578

N/087579

N/087580

N/087581

N/087582

N/087584

N/087585

N/087586

N/087587

N/087588

N/087589

N/087590

2022/04/19

Modi�cação 

de sede

Airbus SAS 2, Rond-Point Emile Dewoitine, 31700 

Blagnac, France

N/089032

N/089033

N/089034

N/089035

N/089036

N/089037

N/089038

N/089039

2022/04/26

Modi�cação 

de sede

Nicklaus Companies, 

LLC

3801 PGA Boulevard, Suite 565, Palm 

Beach Gardens, Florida 33410, U.S.A.



9986    20   2022  5  18 

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/091785 2022/04/27

Transmissão

Celgene Corporation Anthrogenesis Corporation, com sede 

em 45 Horsehill Roadcedar Knolls, 

New Jersey 07927, USA

Transmissão

Anthrogenesis 

Corporation

HLI Cellular Therapeutics, LLC, com 

sede em 10835 Road to the Cure, Suite 

140 San Diego California 92121, USA

Modi�cação 

de identidade

HLI Cellular 

Therapeutics, LLC

Celularity Biosourcing, LLC

Transmissão

Celularity Biosourcing, 

LLC

Celularity, Inc., com sede em 170 Park 

Avenue Florham Park New Jersey 

07932, U.S.A.

N/091976

N/091977

N/091978

2022/04/13

Modi�cação 

de sede

Wistron Corporation No. 5, Xin'an Rd., East Dist., Hsinchu 

City 30076, Taiwan, China

N/093459 2022/04/20

Modi�cação 

de sede

409 14

B

Avenida da Praia Grande N.º 409, 

China Law Building, 14-B, Macau

N/093564 2022/04/26

Modi�cação 

de sede

PARMALAT S.p.A. Via Guglielmo Silva 9, 20149 Milano, 

Italy

N/093779 2022/04/21

Modi�cação 

de sede

COMES E BEBES 

LUNG MACAU 

LIMITADA

氹 404 28

19 D

N/094754

N/094755

N/094756

N/094757 2022/04/13

Modi�cação 

de sede

First Champion 

Technology Limited

Office A, 29/F, YHC Tower, 1 Sheung 

Yuet Road, Kowloon Bay, Hong Kong

N/098239 2022/04/20

Modi�cação 

de sede

149

5 G

N/104635

N/104636

2022/04/26

Modi�cação 

de sede

Hangzhou Yiku 

Technology Co., Ltd.

301

Room 30 1, Rui j ing International 

Commercial Center, Jianggan District, 

Hangzhou City, Zhejiang Province, 

China

N/128334

N/128335

N/128336

2022/04/26

Modi�cação 

de sede

1

4701

Transmissão
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/138512 2022/04/26

Modi�cação 

de sede A.B A2007D37  

Transmissão

N/142883

N/142884

N/142885

2022/04/20

Transmissão

SUPAPORN NATURAL HERBS 

I M P O RT E X P O RT C O M PA N Y 

LIMITED, com sede em No. 82 Soi 

Ekkachai 89/5, Klong Bang Bon Sub-

district, Bang Bon District, Bangkok, 

Thailand

N/162076 2022/04/26

Transmissão

PROOF & COMPANY 

SPIRITS PTE. LTD.  

Allara Global Pty Limited, com sede 

em Suite 4, Level 10, 56 Pitt Street, 

Sydney NSW 2000, Australia

N/176623

N/176624

N/176625

N/176626

N/176627

N/176628

N/176629

N/178106

N/178107

2022/04/26

Transmissão

INTERNATIONAL 

BEAUTY 

COSMETICS CO., 

LIMITED

83 2501 2)

MeiShang (GZ) Cosmetics Co.,Ltd., 

com sede em Room 250 1, No. 83, 

Pazhou Avenue, Haizhu Distr ict , 

Guangzhou City, Guangdong Province, 

P. R. China

N/183802

N/183803

N/183804

N/183805

2022/04/20

Transmissão 1688 2

N/185930

N/185931

2022/04/21

Licença de 

exploração

3-3A 1

A

N/192928

N/192929

N/192930

N/192931

N/192932

2022/04/20

Transmissão

Tianjin Zhigaodian 

Technology Co., Ltd.

1688 2

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE 

CO., LTD., com sede em Building 2, No. 

1688 Yecheng Road, Jiading District, 

Shanghai, China

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/188720 2022/03/18 TECKNOMONSTER S.R.L. Monster Energy Company
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設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002673

[22]  Data de pedido : 2021/04/16

[71]  Requerente : 

 LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LI-

MITED

  Endereço : 23

5

 5/F, Lung Fung Group Centre, No.23 Yip Cheong 

Street, Fanling, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  TSE,Siu Hoi

[51]  Classi�cação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem exterior de pomada.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002676

[22]  Data de pedido : 2021/04/23

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classi�cação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002677

[22]  Data de pedido : 2021/04/23

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classi�cação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002678

[22]  Data de pedido : 2021/04/23

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classi�cação : 11 - 01
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[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002679

[22]  Data de pedido : 2021/04/27

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Franck-Alexandre BASSET, Kilian 

Alexandre Dominique HENNESSY

[51]  Classi�cação : 9 - 07

[54]  Título : 

 Rolha de recipiente.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para uma rolha 

de recipiente, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002680

[22]  Data de pedido : 2021/04/27

[71]  Requerente : ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Criador : Lisa RENTZ HENRY, Joseph MER-

CURIO

[51]  Classi�cação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Frasco e tampa cosmética.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para um frasco 

e tampa de cosmético, conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002681

[22]  Data de pedido : 2021/04/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classi�cação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Latas.

[57]  Resumo : 

GOL-

DEN café free

鐡

  Figura : 

[21]  N.º : D/002682

[22]  Data de pedido : 2021/04/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 10 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classi�cação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Latas.

[57]  Resumo : 
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緍

café 

free

  Figura : 

[21]  N.º : D/002684

[22]  Data de pedido : 2021/06/25

[71]  Requerente : Montres Tudor SA

  Endereço : 3, rue François-Dussaud, 1211 Genève 

26, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Ander UGARTE

[51]  Classi�cação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Movimento para relógios de parede e de mesa e reló-

gios de pulso.

[57]  Resumo : As características do movimento para 

relógios de parede e de mesa e relógios de pulso para 

os quais a novidade é reivindicada são a forma e a con-

�guração do artigo conforme mostrado nas represen-

tações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/04/30  Su íça

N.º 146023

[21]  N.º : D/002737

[22]  Data de pedido : 2021/07/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador : , 

[51]  Classi�cação : 7 - 06

[54]  Título : 

 Palhinha (de bambu).

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 202130258697.3

[21]  N.º : D/002837

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

[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 :  WANG, Hongwei,  LI, 

Ningning,  WANG, Tao

[51]  Classi�cação : 10 - 07

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 202130260435.0

[21]  N.º : D/002838

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

[71]  Requerente : CJ 

 CJ CHEILJEDANG CORPORATION

  Endereço : 04560 330 

 (Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 

04560 Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Cr iador :  J U NG, Sae Rom,  

HWANG, Su Im

[51]  Classi�cação : 19 - 08

[54]  Título : 

 Rótulo para embalagem de alimentos.

[57]  Resumo : As características do Rótulo para as 

quais a novidade é reivindicada são a forma e a con�gu-

ração do artigo conforme mostrado na representação.

 FIG. 1 é a vista de superfície de um Rótulo para emba-

lagem de alimentos mostrando o novo desenho.

 A vista oposta é sem forma e pelo conseguinte, omitida.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/04/29  Coreia do Sul

N.º 30-2021-0020911

[21]  N.º : D/002839

[22]  Data de pedido : 2021/10/26

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  C r iador :  Z hen hua L I U,  L ei 

ZHANG

[51]  Classi�cação : 10 - 06

[54]  Título : 

 Campainha para bicicletas.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/26  China

N.º 202130243886.3

[21]  N.º : D/002840

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

[71]  Requerente : 

 BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

  Endereço : 33 6

8 018 100085

 No.018, Floor 8, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi 

Road, Haidian District, Beijing 100085 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  Luxi WANG

[51]  Classi�cação : 15 - 07

[54]  Título : 

 Módulo de íon frigorí�co.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/29  China

N.º 202130255115.6

[21]  N.º : D/002841

[22]  Data de pedido : 2021/10/29

[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 :  Zheng XING,  Ningning 

LI,  Tao WANG,  Yuan GAO

[51]  Classi�cação : 16 - 01

[54]  Título : 

 Câmara de vídeo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/04/30  China

N.º 202130262730.X
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002386 2022/04/21 2022/04/21 Rimowa GmbH

D/002387 2022/04/21 2022/04/21 Rimowa GmbH

D/002419 2022/04/21 2022/04/21 KeepCup Pty Ltd

D/002719 2022/04/21 2022/04/21 LOEWE S.A. 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do 

Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade 

Intelectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelec-

tual e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a se-

guir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de 

extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os 

artigos 275.º a 277.º do mesmo diploma, cabe recurso para o Tri-

bunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), 

no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/005913

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 GREEN CROSS HOLDINGS CORPORATION

  Endereço : 107, Ihyeon-ro 30beon-gil Giheung-gu 

Yongin-si Gyeonggi-do 16924, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680039211.3

Data de ped ido 2016/06/02 N.º de 

anúncio da concessão CN 107849086B 2022/02/01

[51]  Classi�cação : C07K1/18, C07K1/34, B01D15/36, 

C07K16/10, A61K39/395

[54]  Título : 

 Método para produzir imunoglobulinas da hepatite B 

derivadas do plasma.

[57]  Resumo : 

II( II)
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/06/05  Coreia do Sul

N.º 10-2015-0080042

[21]  N.º : J/005914

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 LENSAR, INC.

  Endereço : 2800 Discover Drive Orlando, FL 

32826, United States

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780066758.7

Data de ped ido 2017/09/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 109890335B 2022/01/18

[51]  Classi�cação : A61F9/008

[54]  Título : 

 Método e sistema a laser para alinhar um dispositivo 

em uma estrutura de olho.

[57]  Resumo : 

IOL IOL

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/393,560

[21]  N.º : J/005918

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 CHIA TAI T IA NQI NG PH AR M ACEU T ICA L 

GROUP CO., LTD.

  Endereço : 369

 No. 369 Yuzhou South Rd., Lianyungang, Jiangsu 

222062, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201980045308.9

Data de pedido 2019/07/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 112368281B 2022/02/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/517, 

A61K31/519, A61P11/08

[54]  Título : PDE3/PDE4

 Compostos tr icícl icos como inibidores duplos de 

PDE3/PDE4.

[57]  Resumo : PDE3/PDE4

P D E3/ P D E4

COPD I

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/07/13  China

N.º 201810772374.3

[21]  N.º : J/005919

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85, Sodertalje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : J S , B C , , T

A , S J , J W M , D H

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780064567.7

Data de ped ido 2017/10/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 109843888B 2022/03/01

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D471/04, A61K31/4738, 

A61K31/497, A61P35/00

[54]  Título : 6 7 8 9- -3H-吡

[4 3-f] 喹啉

 Derivados de «6, 7, 8, 9-tetrahydro-3H-pyrazolo [4, 3-f] 

isoquinoline» aplicáveis para o tratamento de cancro.

[57]  Resumo : I
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/411799

 2016/12/16  Estados Unidos da América

N.º 62/435159

[21]  N.º : J/005920

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910200097.3

Data de ped ido 2019/03/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 111694675B 2022/03/08

[51]  Classi�cação : G06F9/54, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método de agendamento de tarefas e dispositivo e 

meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005921

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911201455.9

Data de ped ido 2019/11/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 112882819B 2022/03/08

[51]  Classi�cação : G06F9/50, G06F1/324

[54]  Título : 

 Método e dispositivo para de�nir a frequência de tra-

balho do chip.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005922

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th �oor, 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 ZL201910563005.8

Data de ped ido 2019/06/26 N.º de 

anúncio da concessão CN 110298298B 2022/03/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6V20/4 0,  G 0 6V10/26 , 

G06T7/194

[54]  Título : 

 Método, dispositivo e equipamento de treinamento de 

rede de detecção de alvos e detecção de alvos.
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[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005923

[22]  Data de pedido : 2022/03/29

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 DALLMEIER ELECTRONIC GMBH & CO. KG

  Endereço : Bahnhofstrasse 16, 93047 Regensburg, 

DE

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880027018.7

Data de ped ido 2018/07/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 110546949B 2022/03/01

[51]  Classi�cação : H04N7/18

[54]  Título : 

 Câmera multissensor.

[57]  Resumo : 1

KLA 2

6 6’ 6.1-6.6

K LA

3 6 6’ 6.1-6.6

6a 6a’ SLA

6b 6b’

6 6’ 6.1-6.6

K LA 2

3 6 6’ 6.1-6.6

6a 6a’ KLA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/07/05  Alemanha

N.º 102017114962.7

[21]  N.º : J/005924

[22]  Data de pedido : 2022/03/29

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G J , W A

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680020348.4

Data de pedido 2016/03/21 N.º de 

anúncio da concessão CN 107405280B 2022/02/18

[51]  Classificação : A61K8/64, A61K8/81, A61K8/88, 

A61Q1/10

[54]  Título : 

 Composição do tratamento capilar.

[57]  Resumo : PG-

-6 

[30]  Prioridade : 2015/04/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/142729

[21]  N.º : J/005925

[22]  Data de pedido : 2022/03/29

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T P , I D , A , B

L , C A , M E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780063437.1

Data de ped ido 2017/08/04 N.º de 

anúncio da concessão CN 109843554B 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : B29C64/118, B29C64/209, 

B29C64/227, B29C64/245, B29C64/393, B29L31/00

[54]  Título : 

 Aparelho para impressão de produto cosmético tri-

dimensional com material de construção que contém 

formulação cosmética.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/12  Estados Unidos 

da América N.º 62/374153

[21]  N.º : J/005926

[22]  Data de pedido : 2022/03/29

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A , G

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780020420.8

Data de pedido 2017/01/11 N.º de 

anúncio da concessão CN 108883041B 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K8/35,  A61K8/9 789, 

A61K8/9711, A61Q19/00, A61Q7/00

[54]  Título : 

 Composições de cuidados pessoais que compreendem 

misturas de reparação capilar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/01/27  Estados Unidos 

da América N.º 62/287470

[21]  N.º : J/005927

[22]  Data de pedido : 2022/03/30

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, NL

  Nacionalidade :  Holandesa

[72]  Inventor : G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811342800.6

Data de ped ido 2013/11/20 N.º de 

anúncio da concessão CN 109257607B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/174, H04N19/187, 

H04N19/30, H04N19/36, H04N19/70

[54]  Título : 

 Noti�cação de sinal de informação de escalabilidade 

no conjunto de parâmetros.

[57]  Resumo : 

a

b

c

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/11/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/728,997

 2013/01/04  Estados Unidos da América

N.º 61/749,173

[21]  N.º : J/005928

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910453076.2

Data de ped ido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548146B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K 31/155,  A61K 9/36 ,  A61P 3/10 ,  A61P 3/0 4 , 

A61P9/12, A61P5/50, A61P3/00

[54]  Título : 酶

 Combinações farmacêuticas, composições e prepara-

ções compostas que contêm activadores de «glucoki-

nase» e agentes hipoglicémicos biguanídeos e métodos 

de preparação e utilização dos mesmos.

[57]  Resumo : 

酶
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[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005929

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910453726.3

Data de ped ido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548149B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K31/7036, A61K31/445, A61K31/133, A61K9/28, 

A61K47/38, A61P3/10, A61P3/04, A61P9/12, A61P5/50, 

A61P3/00

[54]  Título : 酶 α- 苷酶

 Composições farmacêuticas que contém activadores 

de «glucokinase» e inibidores de «alfa-glucosidase» e 

métodos de preparação e utilização dos mesmos.

[57]  Resumo : 

酶

α- 苷酶

[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005930

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201910453723.X

Data de pedido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548026B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K 31/451, A61K 31/64, A61P3/10, A61P3/04, 

A61P3/00, A61K9/36, A61K47/38

[54]  Título : 酶 K-ATP

 Composições farmacêuticas que contêm activadores 

de «glucokinase» e bloqueador de canal K-ATP e mé-

todos e utilizações para a sua preparação.

[57]  Resumo : 

酶

K-AT P

[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005931

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910453725.9

Data de ped ido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548148B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K31/381, A61K31/351, A61K31/382, A61K31/7048, 

A61P3/10, A61K9/36 , A61K47/38

[54]  Título : 酶 SGLT-2

 Composições farmacêuticas que contêm activadores 

de «glucokinase» e inibidores SGLT-2 e métodos e uti-

lizações para a sua preparação.

[57]  Resumo : 

酶

SGLT-2

[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005932

[22]  Data de pedido : 2022/03/31
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[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910453724.4

Data de ped ido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548027B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K31/4439, A61K31/403, A61P3/00, A61P3/10, 

A61P3/08, A61P3/04, A61P9/12, A61P1/16, A61P5/50

[54]  Título : 酶 PPAR

 Composições farmacêuticas que contêm activadores de 

«glucokinase» e activador de receptor PPAR e método 

e utilização para a sua preparação.

[57]  Resumo : 

酶

PPA R

[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005933

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 HUA MEDICINE (SHANGHAI) LTD.

  Endereço : 275

201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910453079.6

Data de ped ido 2019/05/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110548147B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/06, A61K31/4155, 

A61K31/4985, A61K31/40, A61K9/36, A61P3/10, 

A61P3/04, A61P9/12, A61P5/50, A61P25/28, A61P3/00

[54]  Título : 酶 DPP-IV

 Composições farmacêuticas que contêm activador de 

«glucokinase» e inibidor de DPP-IV e método de pre-

paração e utilização dos mesmos.

[57]  Resumo : 

酶

DPP-IV

[30]  P r ior idade : 2018/05/31  Ch i na

N.º 201810556685.6

[21]  N.º : J/005934

[22]  Data de pedido : 2022/03/31

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular :  

 ACADEMIA SINICA, TAIWAN REGION

  Endereço : 2

128

 128, ACADEMIA ROAD, SECTION 2, NANKANG, 

TAIPEI 115, TAIWAN, CHINA

[72]  Inventor :  WONG, CHI-HUEY, 

 WU, CHUNG-YI,  MA, CHE,  WU, 

HAN-CHUNG

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201680008450.2

Data de pedido 2016/01/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 107614521B 2022/02/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/0 0 ,  C 0 7 K16/2 8 , 

C07K16/30, C07K16/24, C07K16/10, A61K39/42

[54]  Título : 

 Composições de carboidratos de uso geral e método 

para melhorar a e�cácia do anticorpo.

[57]  Resumo : 

Fc

[30]  Prioridade : 2015/01/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/110,338

 2015/05/27  Estados Unidos da América

N.º 14/723,297

 2015/07/13  Estados Unidos da América

N.º 14/798,312

[21]  N.º : J/005938

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[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
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  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LIU, Wentao,  GUO, 

Yujing,  WANG, Yongwang,  QIAN, Chen, 

 LI, Jiahua

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910635763.6

Data de ped ido 2019/07/15 N.º de 

anúncio da concessão CN 110348524B 2022/03/04

[51]  Classi�cação : G06V10/80, G06V40/10, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de detecção de ponto-chave do 

corpo humano, dispositivo electrónico e meio de ar-

mazenamento.

[57]  Resumo : 

2D

2D

3D

  Figura : 

[21]  N.º : J/005939

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , F , C , 

T , U

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780025970.9

Data de pedido 2017/05/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 109074420B 2022/03/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G16H70/4 0 ,  G16H 50/ 70 , 

G16H20/10, G06N20/00, G06K9/62

[54]  T ítu lo : 

 Sistema para prever a eficácia de um medicamento 

direccionado ao alvo destinado ao tratamento de uma 

doença.

[57]  Resumo : 

- 602 214

214 -

604 d

- 606

706 -

608 222 -

610 226.3

220

-

OC - 612

- 614

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/12  União Euro-

peia N.º 16169452.6

[21]  N.º : J/005940

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : W , B , T , J–U

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201780013397.X

Data de pedido 2017/02/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 108699044B 2022/03/04

[51]  C la s s i f i c aç ão : C07D403/12, A61K31/4025, 

A61K31/41, A61K31/4155, A61K31/4192, A61K31/4196, 

A61K31/422, A61K31/427, A61K31/4439, A61K31/506, 

C07D401/12, C07D403/14, C07D405/12, C07D413/12, 

C07D417/12, C07D207/16, A61P3/10, A61P7/00, 

A61P7/02

[54]  Título : 吡

 Novos derivados de pirrolidina.

[57]  Resumo : I R¹ R²

I

酶
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/02/26  União Euro-

peia N.º 16157679.8

[21]  N.º : J/005941

[22]  Data de pedido : 2022/04/01

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M E , N C , S C , 

R , T , Y–X , W , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910249668.2

Data de ped ido 2015/05/22 N.º de 

anúncio da concessão CN 109970743B 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D487/04, A61K31/519, 

A61P29/00, A61P11/06

[54]  Título : JAK 5- -2- 吡

 Compostos de «5-chloro-2-dif luoromethoxyphenyl 

pyrazolopyrimidine» que são inibidores de JAK.

[57]  Resumo : JA K 5- -2-

吡

00A Janus 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/05/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/002,547

 2015/01/08  Estados Unidos da América

N.º 62/101,234

 2015/03/09  Estados Unidos da América

N.º 62/130,098

[21]  N.º : J/005942

[22]  Data de pedido : 2022/04/04

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Technology Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 

888 C

 Building C, No. 888, Huanhu No.2 West Road, Lin-

-gang Special Area of the Shanghai Pilot FTZ, Shan-

ghai 201306, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011641201.1

Data de ped ido 2020/12/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 112712123B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : G06V10/762, G06V10/771, 

G06V10/82, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de triagem correspondente, equi-

pamento electrónico e meio de armazenamento legível 

por computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005943

[22]  Data de pedido : 2022/04/04

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th �oor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911203808.9

Data de ped ido 2019/11/29 N.º de 

anúncio da concessão CN 110989901B 2022/01/18

[51]  Classi�cação : G06F3/04842, G06T19/20

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de exibição interactiva de posi-

cionamento de imagem, equipamento electrónico e 

meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005944

[22]  Data de pedido : 2022/04/04

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Beijing SenseTime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th �oor, 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 ZL201910361208.9

Data de ped ido 2019/04/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 110070511B 2022/01/28

[51]  Classi�cação : G06T5/00, G06T5/50, G06V10/74, 

G06V10/80, G06V10/82, G06K9/62

[54]  Títu lo : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005945

[22]  Data de pedido : 2022/04/04

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010171068.1

Data de ped ido 2020/03/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 111329982B 2022/01/07

[51]  C las s i f icação : A61K36/9068, A61K31/4706, 

A61P11/00, A61P31/04, A61P39/06

[54]  Título : 喹

 Nova aplicação de «minor radix buplenri granules 

combined chloroquine phosphate tablets».

[57]  Resumo : SD

喹

肽 酶

酶 酶

喹

[21]  N.º : J/005946

[22]  Data de pedido : 2022/04/06

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Nanjing GenScript Biotech Co., Ltd.
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  Endereço : 

28  211100

 28 Yongxi Road, Jiangning Science Park, Nanjing, 

Jiangsu 211100, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  QIN, Xijian,  TANG, 

Shuangshuang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110678177.7

Data de ped ido 2021/06/18 N.º de 

anúncio da concessão CN 113419061B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/569, G01N33/573, 

G01N33/58, G01N33/543, G01N21/76

[54]  Título : SARS‐CoV‐2 

 Kit de quimioluminescência de partículas magnéticas 

para detecção de anticorpo neutralizante do vírus 

SARS-CoV-2 e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

SARS-CoV-2

ACE2

AC E2

ACE2

SARS-CoV-2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/06/19  China

N.º PCT/CN2020/097052

[21]  N.º : J/005947

[22]  Data de pedido : 2022/04/06

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Intelligent Technology Co., Ltd.

  Endereço : 391 3

1605A 200233

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910733625.1

Data de ped ido 2019/08/06 N.º de 

anúncio da concessão CN 110489356B 2022/02/22

[51]  Classi�cação : G06F12/0875, G06N3/063

[54]  Títu lo : 

 Método e dispositivo de processamento de informações, 

dispositivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

CPU

DSP

DSP

  Figura : 

[21]  N.º : J/005950

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[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 ZL201780013059.6

Data de ped ido 2017/01/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 109069212B 2022/02/25

[51]  Classi�cação : A61B34/30

[54]  Título : 

 Módulo robotizável para accionar um membro médico 

flexível e alongado, robô para uso médico e sistema 

compreendendo tal módulo.

[57]  R e s u m o :  31

28a 28b 28b

28a

29b

35 34

28b

28b

29b
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/01/07  França

N.º 1650105

[21]  N.º : J/005951

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910816312.2

Data de ped ido 2019/08/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 110543173B 2022/02/11

[51]  Classi�cação : G05D1/02

[54]  Título : 

 Sistema e método de posicionamento do veículo, e mé-

todo e dispositivo de controlo do veículo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005952

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 SHANGHAI SENSETIME INTELLIGENT TECH-

NOLOGY CO., LTD.

  Endereço : 391 3

1605A

 Room 1605A, Building 3, 391 Guiping Road, Xuhui 

District, Shanghai 200233, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201910646696.8

Data de pedido 2019/07/17 N.º de 

anúncio da concessão CN 110348418B 2022/03/11

[51]  Classi�cação : G06V20/40, G06V10/24

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de rastreamento de alvo, equipa-

mento móvel inteligente e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005953

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Sanwa BioTech Limited

  Endereço : 10-14

5 1-5 12

 Flat 1-5&12, 5/F, Wah Lai Industrial Centre, 10-14 

Kwei Tei Street, Fo Tan, Shatin, New Territories, Hong 

Kong, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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[72]  Inventor :  Isa-

belle Cécile Angèle DUTRY,  Kin Sun IP,  

Kelvin CHIU,  Wai Lam William YIM,  

Yiu Ting Richard LAU

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580039940.4

Data de ped ido 2015/08/05 N.º de 

anúncio da concessão CN 107076725B 2022/02/15

[51]  Classi�cação : G01N33/48, G01N21/64, C12M1/00

[54]  Título : 

 Sistema de diagnóstico no local e seu método.

[57]  Resumo : 㩦

20 20

30 32

28

30 22

24

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/08/05  Estados Unidos 

da América N.º 62/033,116

[21]  N.º : J/005954

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , M

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880041983.X

Data de pedido 2018/06/19 N.º de 

anúncio da concessão CN 110799426B 2022/02/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  B65 D41 /0 4 ,  B65 D41 /17, 

B65D51/18, B65D1/02

[54]  Título : 

 Conjunto de recipiente e tampa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/06/23  Estados Unidos 

da América N.º 15/631147

[21]  N.º : J/005955

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Route 206 and Province Line Road, 

Princeton, NJ 08543, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S , L , D , 

M , G C , J , , M J

, A T , S R , V

, , A P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810199962.2

Data de ped ido 2013/09/12 N.º de 

anúncio da concessão CN 108409856B 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K14/ 78 ,  G 01N33/ 74 , 

A61K38/39, A61P21/00, A61P3/00

[54]  Título : 

 Proteínas de domínio estrutural de andaime baseadas 

na �bronectina e que ligam à miostatina.

[57]  Resumo : 

COPD

苷

苷

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/09/13  Estados Unidos 

da América N.º 61/700697

 2013/03/13  Estados Unidos da América

N.º 61/780005
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[21]  N.º : J/005958

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , P , C , C

, S - , C , V , E

, J T , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580073211.0

Data de ped ido 2015/11/13 N.º de 

anúncio da concessão CN 108064237B 2022/02/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/705, C 07K16/28 , 

C07K16/30, C07K16/40, A61K39/395, A61P35/00

[54]  Títu lo : T N F

 Moléculas de ligação ao antígeno que compreendem o 

trímero de ligante da família TNF.

[57]  Resumo : TNF

(a) 够

(b)

肽 肽 肽

TNF

肽 TNF

[30]  Prioridade : 2014/11/14  União Euro-

peia N.º 14193260.8

 2 0 1 5 / 0 9 / 0 3  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15183736.6

 2 0 1 5 / 10 / 0 2  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 15188142.2

[21]  N.º : J/005962

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 The Regents of the University of California

  Endereço : 1111 Frankl in Street, 12th Floor, 

Oakland, CA 94607-5200, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T A , C , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680029937.9

Data de ped ido 2016/03/23 N.º de 

anúncio da concessão CN 107645952B 2022/03/18

[51]  Classi�cação : A61K9/70, A61K9/00, B82Y40/00

[54]  Título : 

 Dispositivos de encapsulamento de células de filme 

�no.

[57]  Resumo : 

/

/

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/136,997

[21]  N.º : J/005964

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 Fuwai Hospital, Chinese Academy of Medical Scien-

ces and Peking Union Medical College

  Endereço : 167

 No.167 North Lishi Road, Xicheng District, Beijing 

City, China 100037

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Yuejin YANG,  Yuyan 

XIONG,  Ruijie TANG

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110738185.6

Data de ped ido 2021/06/30 N.º de 

anúncio da concessão CN 113373112B 2022/02/01

[51]  Classi�cação : C12N5/0775, A61K35/28, A61P9/10

[54]  Título : 

 Exossoma da fonte de célula mesenquimatosa baseado 

no pré-tratamento de Tongxinluo e método de prepa-

ração do mesmo.

[57]  Resumo : 

miR-146a

/
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[21]  N.º : J/005966

[22]  Data de pedido : 2022/04/12

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[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 :  LIU, Jianbo,  REN, 

Sijie,  WANG, Xiaogang,  LI, Hongsheng

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010129399.9

Data de ped ido 2020/02/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 111340048B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6V10/4 0 ,  G 0 6V10/8 0 , 

G06V10/26, G06K9/62, G06V10/764, G06V10/82

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005967

[22]  Data de pedido : 2022/04/12

[24]  Data de despacho : 2022/04/25

[73]  Titular : 

 TRANSELL Co., Ltd.

  Endereço : 1-2 

FtF 2F

 2F, FtF Bui lding, 1-2, Nihonbashi Hakozaki-cho, 

Chuo-ku, Tokyo 103-0015, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  NAKAMURA Shuji, 

 MASAMUNE Ken,  MIKI Kohei, 

 SADO Katsuyuki,  TAK AGAWA 

Hirokazu,  IWASHIMA Fumiya,  

NABESHIMA Akihiro

  Patente de I nvenç ão da 

DN PI : N.º de patente ZL201880009503.1

Data de pedido 2018/01/31 N.º de 

anúncio da concessão CN 110234285B 2022/03/15

[51]  Classi�cação : A61B17/34

[54]  Título : 

 Instrumento de perfuração e dispositivo de perfuração.

[57]  Resumo : 够

2 1

3 2

5 1 3 1

3 爲 够 1

3 5 1

3 5a

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/01/31  Japão

N.º 2017-015764

 2017/01/31  Japão N.º 2017-015767

 2017/01/31  Japão N.º 2017-015795

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/000504 2022/04/25

Transmissão

Ziarco Inc. Novartis AG, com sede em Lombard 

Lichstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland



N.º 20 — 18-5-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10007

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/001732

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

[71]  Requerente : 

 CHIEN, TSU-HSI

  Endereço : 668 42

13

 No. 13, Aly. 42, Ln. 668, Yingtao Rd., Yingge Dist., 

New Taipei City 239, Taiwan, China

[72]  Inventor :  CHIEN, TSU-HSI

[51]  Classi�cação : A47G21/18

[54]  Título : 

 Chupeta cujo interior é fácil de ser limpado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/18  Taiwan, China

N.º 109140356

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001625 2022/04/21 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/001688 2022/04/21 Interblock d.d. 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/001689 2022/04/21 Interblock d.d. 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
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答辯

Contestação

N.º Data de

entrada

Requerente Oponente

I/001669 2022/04/13

SENSETIME INTERNATIONAL PTE. LTD.

KATO Hiroshi

I/001671 2022/04/14

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/000340

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 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 :  LIAO, Xi,  XIE, Hong-

biao,  LI, Xuechun

[51]  Classi�cação : G07C9/00

[54]  Título : 

 Componentes da placa de circuito, módulos de proces-

samento de vídeo e fechaduras inteligentes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2020/11/05  China

N.º 202022542860.1

更正

Recti�cações

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, recti�ca-se os seguintes:

Processo n.º Item da recti�cação Onde se lê Deve ler-se

N/176707 2021 8 4 31

Titular (B.O. da R.A.E.M. n.º 31, II 

Série, de 4 de Agosto de 2021)

G l o b e H o u s e 1 , Wa t e r S t re e t , 

L o n d o n , W C 2 R 3 LA , U n i t e d 

Kingdom

G l o b e H o u s e, 1 Wa t e r S t re e t , 

L o n d o n , W C 2 R 3 LA , U n i t e d 

Kingdom
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Processo n.º Item da recti�cação Onde se lê Deve ler-se

N/185047

N/185385

2021 12 15 50

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 50, II 

Série, de 15 de Decembro de 2021)

Seguros; seguros de viagem; seguros 

para imobiliário; seguros para carros 

motorizados; seguros de saúde e doenças 

graves; seguro de vida; informações 

sobre seguros de viagem, imobiliários, 

carros motorizados, saúde, doenças 

graves e seguro de vida; serviços de 

cartão de crédito, débito e de cartões de 

valor armazenado, serviços de cartões 

de desconto, serviços de cartões de 

recompensa (financeira); serviços de 

crédito relacionados com viagem; emissão 

e remissão de vales de viagem; trocas e 

remissão de crédito através de programas 

de prémios e de esquemas e incentivos de 

�delização; serviços de cartão ou cupões 

de descontos para viagens; serviços de 

cartão ou cupões de descontos a membros 

de um clube de viagem ou programa de 

viagem; organização de descontos para 

membros de programas de recompensa 

de viagens e/ou de �delização de clientes; 

emissão de títulos de valor relacionados 

com esquemas de �delização de clientes; 

angariação de fundos; corretagem 

de compensações de emissões de 

carbono; patrocínio de programas de 

compensação de carbono; �nanciamento 

e investimento em projectos de redução 

de emissões; investimento em programas 

e projectos de compensação de carbono; 

investimento em fundos de redução 

de emissões; emissão de vouchers de 

oferta pré-pagos; emissão de ordens de 

pagamento de valores na natureza de 

garantias de oferta; emissão de vouchers, 

emissão de cartões de oferta pré-pagos; 

transferência de pagamentos para 

terceiros através da internet; serviços 

financeiros na natureza dos serviços 

de facturação e processamento de 

pagamentos; serviços de pagamento 

electrónico de compras e pagamento 

electrónico de facturas; serviços bancários 

on-line e serviços financeiros; serviços 

de investimento; avaliação financeira 

(seguro, bancário, imobiliário); serviços 

financeiros e de gestão de activos; 

serviços de informação e aconselhamento 

relacionados com todos os acima ditos.

Serviços de cartão ou cupões de 

descontos para viagens; serviços de 

cartão ou cupões de descontos a 

membros de um clube de viagem ou 

programa de viagem; organização 

de descontos para membros de 

p ro g ra m a s d e re c o m p e n s a d e 

v iagens e /ou de f idel ização de 

c l ientes ; emissão de t í tu los de 

valor relacionados com esquemas 

de fidelização de clientes; emissão 

de vouchers de oferta pré-pagos; 

emissão de ordens de pagamento de 

valores na natureza de garantias de 

oferta; emissão de vouchers, emissão 

de cartões de oferta pré-pagos; todos 

os serviços acima mencionados 

pres tados aos membros de um 

esquema de �delização de passageiro 

frequente.
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Processo n.º Item da recti�cação Onde se lê Deve ler-se

D/002750

D/002751

D/002752

D/002753

D/002754

D/002755

2022 4 20 16

País do pedido de prioridade (B.O. 

da R.A.E.M. n.º 16, II Série, de 20 de 

Abril de 2022)

País do pedido de prioridade: CTM País do pedido de prioridade: WIPO

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 28 de Abril de 2022. 

A Directora dos Serviços, substituta, Chan Tze Wai.

 $645,548.00
(Custo desta publicação $ 645 548,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Aviso

Despacho n.º 04/SDIRH/2022

Nos termos do n.º 5 do Despacho do Director dos Serviços 
de Finanças n.º 011/DIR/2020, publicado no Boletim O�cial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 32, II Série, de 5 
de Agosto de 2020, determino:

1. São subdelegadas na chefe da Divisão de Despesas Públi-
cas, Lei Sam U, as competências para a prática dos seguintes 
actos:

1) Decidir os pedidos de passagens, de transporte de baga-
gem e de seguros de viagem, nos termos da lei aplicável;

2) Autorizar a liquidação e o pagamento das despesas que 
devam ser satisfeitas por conta das dotações do orçamento de 
despesa já inscritas, após a verificação dos pressupostos de 
legalidade, cabimentação e autorização adequada, nos termos 
da lei aplicável, salvo das despesas do Plano de Investimento e 
Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA);

3) Autorizar o pagamento dos encargos relativos a anos an-
teriores por conta de dotação adequada, inscrita no orçamento 
em vigor;

4) Autorizar a reemissão de títulos de pagamento, não apre-
sentados em tempo aos bancos agentes, incluindo as despesas 
que se reportem a anos económicos anteriores.

2. O presente acto de subdelegação de competência é feito 
sem prejuízo dos poderes de avocação e superintendência.

3. Dos actos praticados no âmbito das competências referidas 
no n.º 1 pela subdelegada, cabe recurso hierárquico necessário, 
salvo disposição legal em contrário.

4. São rati�cados os actos praticados por Chan Wai Kin, du-
rante os períodos compreendidos entre 11 de Abril de 2021 e 
15 de Janeiro de 2022, no exercício do cargo de chefe da Divi-

財 政 局

通 告

04/SDIRH/2022

011/DIR/2020
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são de Despesas Públicas, e 16 de Janeiro e 15 de Fevereiro de 
2022, no exercício do cargo de chefe da Divisão de Despesas 
Públicas em regime de substituição, no âmbito das competên-
cias referidas no n.º 1.

5. São rati�cados os actos praticados por Lei Sam U, entre 16 
de Fevereiro e 15 de Março de 2022 no exercício do cargo de 
chefe da Divisão de Despesas Públicas em regime de substitui-
ção, no âmbito das competências referidas no n.º 1.

6. São ratificados os actos praticados pela subdelegada, no 
âmbito das competências referidas no n.º 1, a partir de 16 de 
Março de 2022.

7. Sem prejuízo do disposto nos n.os 4 a 6, o presente despa-
cho produz efeitos desde a data da sua publicação.

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

Economia e Finanças, de 3 de Maio de 2022).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 11 de Abril de 2022.

A Subdirectora, Ho Silvestre In Mui.

(Custo desta publicação $ 2 686,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS LABORAIS

Anúncio

Por despacho do director destes Serviços, de 27 de Abril de 
2022:

É cancelada, nos termos da alínea 3) do n.º 1 do artigo 19.º 
da Lei n.º 16/2020 (Lei da actividade de agências de emprego), 
a licença de actividade da agência de emprego n.º 2020007, a 
pedido de «Fong Lun Ultramar Companhia Limitada», titular 
da licença da agência «Fong Lun Ultramar Companhia Limita-
da», a partir de 27 de Abril de 2022.

Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais, aos 10 de 
Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Wong Chi Hong.

(Custo desta publicação $ 872,00)

AUTORIDADE MONETÁRIA DE MACAU

Aviso

Extracto de deliberação

Tendo-se veri�cado uma alteração da composição do Con-
selho de Administração da Autoridade Monetária de Macau 
e nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do Estatuto da Autoridade 
Monetária de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 14/96/M, 

 

 $2,686.00

勞 工 事 務 局

公 告

16/2020

2020007

 

 $872.00

澳 門 金 融 管 理 局

通 告

14/96/M
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de 11 de Março, e tendo presente a Deliberação n.º 309/CA, de 
7 de Abril de 2022, este órgão colegial delibera o seguinte:

1. A partir de 7 de Abril de 2022, os pelouros corresponden-
tes às unidades orgânicas da Autoridade Monetária de Macau 
são atribuídos da seguinte forma:

— Chan Sau San, presidente do Conselho de Administração:

Departamento Jurídico (DAJ), Departamento de Estudos e 
Estatísticas (DEE) e Divisão de Apoio ao Conselho de Admi-
nistração (DAP).

— Lei Ho Ian, administradora do Conselho de Administração:

Departamento de Emissão Monetária e Financeiro (DEF) 
e Departamento de Infraestrutura Financeira e de Tecnologia 
de Informação (DIT).

— Vong Lap Fong, administrador do Conselho de Adminis-
tração:

Departamento de Supervisão de Seguros (DSG) e Divisão 
de Administração e Gestão dos Recursos Humanos (DAR).

— Lau Hang Kun, administradora do Conselho de Adminis-
tração:

Departamento de Supervisão Bancária (DSB) e Divisão de 
Auditoria Interna (DAI).

— Veronica Kuan Evans, administradora do Conselho de 
Administração:

Departamento para Assuntos Monetários e Gestão das 
Reservas (DMR) e Departamento de Desenvolvimento Finan-
ceiro (DDF).

2. Ao abrigo do estabelecido no n.º 5 do artigo 17.º do 
Estatuto da Autoridade Monetária de Macau, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a atribuição de um 
pelouro envolve a delegação dos poderes correspondentes à 
competência desse pelouro.

3. São delegados poderes nos membros do Conselho de 
Administração para assinarem, em nome da Autoridade Mone-
tária de Macau, os contratos considerados necessários, dentro 
dos limites legais, no âmbito dos correspondentes pelouros.

4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as delibe-
rações, os actos e os contratos a celebrar pelo Conselho de 
Administração nos termos do previsto no artigo 9.º do Regime 
Jurídico da Reserva Financeira, aprovado pela Lei n.º 8/2011 
devem ser assinados, conjuntamente, pelo presidente do Con-
selho de Administração ou pelo seu substituto legal e por um 
dos restantes membros deste órgão colegial.

5. A presente delegação de poderes não prejudica o exercício 
pelo Conselho de Administração dos poderes de superinten-
dência, avocação e revogação.

6. São rati�cados todos os actos praticados pelos membros 
do Conselho de Administração, desde 7 de Abril de 2022 até à 
data da publicação do presente aviso no Boletim O�cial.

7. Dos actos praticados no exercício das delegações de po-
deres constantes do presente aviso, cabe recurso hierárquico 
necessário.

309/CA

1. 

2. 14/96/M

3. 

4. 

8/2011

5. 

6. 

7. 
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Autoridade Monetária de Macau, aos 10 de Maio de 2022.

O Conselho de Administração

O Presidente, Chan Sau San.

(Custo desta publicação $ 3 307,00)

FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

Aviso

Relatório Anual de Actividades e 
Contas de Gerência de 2021

Índice

1. Natureza e �ns

2. Relatório anual de actividades de 2021

3. Contas de gerência de 2021

4. Notas explicativas referentes às contas respeitantes ao 
exercício de 2021

5. Parecer da Comissão de Fiscalização

Relatório Anual de Actividades e 
Contas de Gerência de 2021

1. Natureza e Fins

O Fundo de Garantia Automóvel foi institucionalizado pelo 
disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 57/94/M, de 
28 de Novembro, competindo-lhe satisfazer as indemnizações 
por morte ou lesões corporais consequentes de acidentes origi-
nados por veículos sujeitos ao seguro obrigatório de responsa-
bilidade civil automóvel, quando:

a) O responsável seja desconhecido ou não bene�cie de segu-
ro válido ou e�caz; ou

b) For declarada a falência da seguradora.

De acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 20.º do 
Decreto-Lei n.º 104/99/M, de 13 de Dezembro — diploma a es-
tabelecer o seguro obrigatório de responsabilidade civil para as 
embarcações de recreio — o Fundo Garantia Automóvel pas-
sou a denominar-se Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 
(adiante designado por FGAM), alargando o seu âmbito para 
situações idênticas às descritas anteriormente causadas, agora, 
pelas referidas embarcações.

2. Actividade desenvolvida em 2021

Tendo em atenção, por um lado, a natureza do FGAM e, 
por outro, o facto de em 1995 se terem tomado as medidas 
administrativas consideradas indispensáveis à sua instituciona-
lização como pessoa colectiva de direito público dotada de au-
tonomia administrativa, �nanceira e patrimonial, a actividade 
do FGAM em 2021 incidiu fundamentalmente: na recepção de 

 

 $3,307.00

汽 車 及 航 海 保 障 基 金

通 告

二零二一年度活動報告及管理帳目

目錄

1. 

2. 2021

3. 2021

4. 2021

5. 

二零二一年度活動報告及管理帳目

1. 性質及宗旨

57/94/M

a

b

104/99/

M

2. 2021年度開展的活動
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acções intentadas pelos lesados contra o FGAM; na designa-
ção de mandatários para assegurar o patrocínio judiciário, no 
âmbito das acções intentadas contra o FGAM; na tomada de 
decisão em relação à interposição (ou não) de recursos ou ao 
pagamento de indemnizações, em cumprimento das sentenças 
dos tribunais; na recuperação das indemnizações pagas pelo 
FGAM, através do uso do direito do sub-rogado contra os res-
ponsáveis dos acidentes. Para o efeito, quaisquer formalidades 
e procedimentos respeitantes às referidas acções judiciais de-
vem ser desenvolvidas entre o FGAM, em articulação directa 
com os advogados contratados.

3. Contas de gerência

3.1. Análise do Balanço

3. 管理帳目

3.1. 資產負債表分析

項目 31.12.2021 31.12.2020
變動情況

變動值 百分比（%）

資產*     

10,037.9 2,309.8 7,728.1 334.6 

124,335.5 121,997.8 2,337.7 1.9 

2,062.2 0.0 2,062.2 N/A

220.7 1,432.5 (1,211.8) (84.6)

 136,656.3 125,740.1 10,916.2 8.7 

負債  

506.9 379.9 127.0 33.4 

2,022.6 4,820.0 (2,797.4) (58.0)

21.6 0.0 21.6 N/A

2,551.1 5,199.9 (2,648.8) (50.9)

134,105.2 120,540.2 13,565.0 11.3 

基金結餘

 120,540.2 112,271.3 8,268.9 7.4 

13,565.0 8,268.9 5,296.1 64.0 

134,105.2 120,540.2 13,565.0 11.3 

*

(Unidade: 103 patacas)

Rubricas 31.12.2021 31.12.2020
Variação

Valor %

ACTIVO*

— Depósitos à ordem 10.037,9 2.309,8 7.728,1 334,6
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(Unidade: 103 patacas)

Rubricas 31.12.2021 31.12.2020
Variação

Valor %

— Depósitos a prazo 124.335,5 121.997,8 2.337,7 1,9

— Devedores 2.062,2 0,0 2.062,2 N/A

— Juros a receber 220,7 1.432,5 (1.211,8) (84,6)

— Sub-total 136.656,3 125.740,1 10.916,2 8,7

PASSIVO

— Credores 506,9 379,9 127,0 33,4

— Provisões para sinistros 2.022,6 4.820,0 (2.797,4) (58,0)

— Caução 21,6 0,0 21,6 N/A

— Sub-total 2.551,1 5.199,9 (2.648,8) (50,9)

— Situação Líquida 134.105,2 120.540,2 13.565,0 11,3

SALDO DO FUNDO

— Reserva geral 120.540,2 112.271,3 8.268,9 7,4

— Resultado do exercício 13.565,0 8.268,9 5.296,1 64,0

— Total 134.105,2 120.540,2 13.565,0 11,3

Observação:* O activo é demonstrado pelo valor líquido após dedução das provisões �nanceiras.

3.1.1. 1.4

1.1 8.7%

334.6% 1.9%

3.1.2. 2.6

2.6 50.9% 2021 2

1

4.3 3

1.5 2.8

No �nal de 2021, a situação do balanço do FGAM podia ser 
sintetizada da seguinte forma:

3.1.1. O activo total do FGAM elevava-se aproximadamente 
a 140 milhões de patacas, apresentando, em relação ao �nal do 
ano precedente, um acréscimo de cerca de 11 milhões de pata-
cas, ou seja, 8,7% como taxa de crescimento, sendo re�exo fun-
damentalmente do aumento dos «depósitos à ordem» (+334,6%) 
e dos «depósitos a prazo» (+1,9%).

3.1.2. O passivo total do FGAM cifrou-se em 2,6 milhões de 
patacas, correspondendo a uma diminuição de cerca de 2,6 mi-
lhões de patacas (cerca de 50,9%), quando comparado com �-
nais do ano transacto, devido, principalmente, à anulação obri-
gatória das provisões para sinistros anteriormente constituídas 
para dois pedidos de indemnizações (uma vez que a decisão ju-
dicial declarou a desnecessidade de o FGAM assumir qualquer 
responsabilidade indemnizatória) e à utilização das provisões 
constituídas para sinistros, de modo a realizar o pagamento de 
indemnização ao autor da respectiva acção judicial, cujo valor 
envolvido se cifrou em 4,3 milhões de patacas. Por outro lado, 
em relação às três novas acções judiciais intentadas neste ano, 
foram constituídas provisões para sinistros, no valor de 1,5 
milhões de patacas, assim, foi registada uma redução de 2,8 
milhões de patacas, na rubrica «provisões para sinistros».
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3.1.3. 2021 1.4

64% 7.4%

2020

3.1.3. Relativamente ao resultado do FGAM, o «resultado do 
exercício» de 2021, no valor de 14 milhões de patacas, registou 
um acréscimo de 64%, enquanto que, na «reserva geral» se ve-
ri�cou um aumento de 7,4%, devido à incorporação integral do 
lucro obtido em 2020 nessa rubrica.

3.2. Análise da Conta de Demonstração de Resultados3.2. 損益計算表分析

項目 2021 2020
變動情況

變動值 百分比 (%)

收入     

7,572.3 7,586.2 (13.9) (0.2)

2,284.5 35.0 2,249.5 6,427.1 

1,634.5 2,426.8 (792.3) (32.6)

3,913.4 2,737.6 1,175.8 43.0 

1 15,404.7 12,785.6 2,619.1 20.5 

開支

1,468.5 4,070.8 (2,602.4) (63.9)

355.4 384.3 (28.9) (7.5)

0.0 0.3 (0.3) (100.0)

15.8 8.3 7.5 90.4 

0.0 53.0 (53.0) (100.0)

2 1,839.7 4,516.7 (2,677.0) (59.3)

本期盈餘

1 - 2                   3 13,565.0 8,268.9 5,296.1 64.0 

     

(Unidade: 103 patacas)

Rubricas 2021 2020
Variação

Valor %

PROVEITOS

— Adicional sobre prémios 7.572,3 7.586,2 (13,9) (0,2)

— Reembolsos 2.284,5 35,0 2.249,5 6.427,1

— Juros de depósitos 1.634,5 2.426,8 (792,3) (32,6)

— Rendimentos rel. a exercícios anteriores 3.913,4 2.737,6 1.175,8 43,0

— Total (1) 15.404,7 12.785,6 2.619,1 20,5

CUSTOS

— Provisões para sinistros 1.468,5 4.070,8 (2.602,4) (63,9)

— Fornecimentos e serviços de terceiros 355,4 384,3 (28,9) (7,5)
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(Unidade: 103 patacas)

Rubricas 2021 2020
Variação

Valor %

— Despesas e encargos bancários 0,0 0,3 (0,3) (100,0)

— Provisões para �utuação de imobilizações �nanceiras 15,8 8,3 7,5 90,4

— Perdas relativos a exercícios anteriores 0,0 53,0 (53,0) (100,0)

— Total (2) 1.839,7 4.516,7 (2.677,0) (59,3)

Resultado do exercício

 (1) - (2) (3) 13.565,0 8.268,9 5.296,1 64,0

Da leitura do mapa supramencionado, é de salientar:

3.2.1. Em 2021, nos proveitos totais do FGAM registou-
-se, em relação ao ano anterior, um acréscimo de 20,5%, que 
se deveu, principalmente, à conclusão de 2 acções judiciais em 
2021, que conduziu à anulação da verba destinada às provisões, 
transferida do exercício do ano anterior (ou seja, «rendimen-
tos relativos a exercícios anteriores»), assim, verificou-se um 
aumento do valor anulado, quando comparado com o ano de 
2020, na ordem de cerca de 1,2 milhões de patacas. Em relação 
ao item «Reembolsos» teve um aumento significativo, na or-
dem de 2,2 milhões de patacas (correspondente a uma subida 
de 6.427,1%), quando comparado com o ano anterior, pelo 
facto de, em 2021, o valor dos proveitos das acções executivas 
na sequência das correspondentes sentenças judiciais de duas 
novas acções judiciais ser superior ao do ano de 2020. Aliás, o 
valor da rubrica «Juros de depósitos» diminuiu 32,6%, princi-
palmente devido à descida da taxa de juros aplicada aos novos 
depósitos a prazo do FGAM durante 2021, o que resultou na 
redução de juros dos depósitos.

3.2.2. Por outro lado, em 2021, quanto aos custos totais do 
FGAM, registou-se uma redução de 59,3%, em relação ao 
ano anterior, o que se deveu, principalmente, à diminuição 
das «Provisões para sinistros». As «Provisões para sinistros» 
diminuíram 2,6 milhões de patacas (o que representa uma re-
dução de 63,9%) em relação ao ano passado, que �cou a dever-
-se, principalmente, ao facto de o FGAM ter sido demandado 
em 3 novas acções judiciais em 2021, no entanto, o valor total 
das provisões é inferior ao inscrito em 2021. Por outro lado, na 
rubrica «Perdas relativos a exercícios anteriores», não foi regis-
tado qualquer valor.

3.2.3. Da conjugação do exposto, em 2021, o resultado do 
exercício do FGAM foi de 14 milhões de patacas, traduzindo 
uma subida de 64%, em relação ao ano anterior.

3.3. Proposta de aplicação de resultados

 Ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 81.º da Regulamen-
tação da Lei de enquadramento orçamental (Regulamento Ad-
ministrativo n.º 2/2018) e tendo presente a natureza do FGAM, 
o Conselho Administrativo propõe que o resultado líquido do 
exercício de 2021, de MOP13.564.952,15 (treze milhões, qui-
nhentos e sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e duas 
patacas e quinze avos) seja transferido para a rubrica «resulta-

3.2.1. 2021 20.5%

2021 2

2020

1.2 2.2

6,427.1% 2021 2

2020

32.6% 2021

敍

3.2.2. 2021 59.3%

2.6 63.9% 2021

3 2020

3.2.3. 2021 1.4

64%

3.3. 盈餘運用建議

2/2018
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2021 13,564,952.15

134,105,183.56

2022 3 24

 

 

 

4. 二零二一年度管理帳目的闡釋

a）簡介

57/94/M

104/99/M

b）會計帳目說明

2/2017

• 保費從價收入

57/49/M

a

2.5%

248/94/M 104/99/M

• 賠償準備金

• 財務準備金

dos acumulados», o qual seria seguidamente incorporado, na 
conta da reserva geral, passando esta para MOP134.105.183,56 
(cento e trinta e quatro milhões, cento e cinco mil, cento e oi-
tenta e três patacas e cinquenta e seis avos).

Macau, aos 24 de Março de 2022.

O Conselho Administrativo.

Chan Sau San, Presidente.

Lei Ho Ian, Administradora;

Vong Lap Fong, Administrador;

Vong Sin Man, Administrador;

Lau Hang Kun, Administradora.

4. Notas Explicativas às Contas de Gerência respeitantes 
ao Exercício de 2021

a) INTRODUÇÃO

O Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo (FGAM) é, 
de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-
-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, uma pessoa colectiva de 
direito público dotada de autonomia administrativa, �nanceira 
e patrimonial, instituída no âmbito do seguro obrigatório de 
responsabilidade civil automóvel, com os seus fins a serem 
alargados ao seguro obrigatório de responsabilidade civil para 
as embarcações de recreio (n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei 
n.º 104/99/M, de 13 de Dezembro).

b) RESUMO DAS PRÁTICAS CONTABILÍSTICAS

 A contabilização das operações do FGAM foi efectuada em 
conformidade com o plano de contas privativo, aprovado pelo 
Despacho n.º 2/2017, de 4 de Janeiro, o qual entrou em vigor a 
partir de 1 de Janeiro de 2018, sendo de referir especi�camente:

• ADICIONAL SOBRE OS PRÉMIOS

 Constituem recursos do FGAM [alínea a) do n.º 1 do artigo 
26.º do Decreto-Lei n.º 57/94/M] a percentagem de 2.5% (�xa-
da, respectivamente, pela Portaria n.º 248/94/M, de 28 de No-
vembro, e pelo Decreto-Lei n.º 104/99/M, de 13 de Dezembro) 
sobre os prémios simples do seguro directo do ramo automóvel 
e das embarcações de recreio processados no ano anterior, lí-
quidos de estornos e anulações.

• PROVISÕES PARA SINISTROS

Destinam-se a garantir, relativamente a cada um dos sinis-
tros participados, a responsabilidade dos riscos daí decorren-
tes, no âmbito de acções judiciais a que possa haver lugar, ou 
seja, proceder a indemnização legal às vítimas, após conclusão 
das acções judiciais de recuperação de indemnização.

• PROVISÕES FINANCEIRAS

Destinam-se a registar as provisões para fazer face aos riscos 
de cobrança duvidosa de terceiros, nomeadamente dos proces-
sos de reembolso intentados pelo FGAM, no uso de seu direito 
de regresso.
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• 附件 • ANEXOS

I. BALANÇO

II. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXER-
CÍCIO

III. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

IV. SITUAÇÃO DAS PROVISÕES PARA SINISTROS

V. SITUAÇÃO DO SALDO DO FUNDO
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ANEXO I

BALANÇO DO FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

Em 31 de Dezembro de 2021
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I

ANEXO I DO ANEXO I
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 ANEXO II

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO

Em 31 de Dezembro de 2021
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ANEXO III

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

Para o exercício de 2021, à data de 31 de Dezembro
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ANEXO IV

SITUAÇÃO DAS PROVISÕES PARA SINISTROS

à data de 31 de Dezembro do exercício 2021

ANEXO V

SITUAÇÃO DO SALDO DO FUNDO

à data de 31 de Dezembro do exercício 2021
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Parecer da Comissão de Fiscalização da AMCM 
sobre o Relatório e Contas do Fundo de Garantia 

Automóvel e Marítimo
referente ao Exercício de 2021

No exercício da competência prevista na alínea e) do n.º 6 
do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, a 
Comissão de Fiscalização da AMCM acompanhou o desenvol-
vimento da actividade de gestão do Fundo de Garantia Auto-
móvel e Marítimo (adiante designado por «FGAM»), ao longo 
do exercício de 2021.

Esse acompanhamento processou-se, preferencialmente, 
através da apreciação das contas mensais, as quais foram, 
atempadamente, remetidas pelo Conselho Administrativo, 
tendo esta Comissão obtido todos os esclarecimentos que soli-
citou.

Da análise efectuada, designadamente ao balanço e à de-
monstração dos resultados do exercício, reportados à data de 
31 de Dezembro de 2021, evidencia-se o seguinte:

1. Os principais agregados contabilísticos apresentaram os 
valores e evolução seguintes (em milhares de patacas):

澳門金融管理局監察委員會

關於汽車及航海保障基金二零二一年度帳目及報告

 意見書

14/96/M

e

2021

2021 12 31

. 

項目 2021年12月31日 2020年12月31日 增長（減少）率（%）

136,656.3 125,740.1 8.7

2,551.1 5,199.9 (50.9)

120,540.2 112,271.3 7.4

15,404.7 12,785.6 20.5

1,839.7 4,516.7 (59.3)

13,565.0 8,268.9 64.0

Descrição 31.12.2021 31.12.2020
TAXA DE CRESC.

(DIMINUIÇÃO) (%)

Activos Líquidos 136.656,3 125.740,1 8,7

Passivo 2.551,1 5.199,9 (50,9)

Reserva Geral 120.540,2 112.271,3 7,4

Total dos Proveitos 15.404,7 12.785,6 20,5

Total dos Custos 1.839,7 4.516,7 (59,3)

Resultado do Exercício 13.565,0 8.268,9 64,0

. 2021 1.4

8.7%

 

. 

50.9% 2021

2. No que se refere aos activos, no �nal de 2021, o total dos ac-
tivos ascendeu a cerca de MOP140 milhões, traduzindo um acrés-
cimo de 8,7%, quando comparado com o ano anterior, estando 
esse aumento re�ectido nas rubricas de activos, nelas se incluindo 
«depósitos à ordem», «depósitos a prazo» e «devedores».

3. No que se refere ao passivo, constituído principalmente 
por «credores» e «provisões para sinistros», o seu total registou 
uma diminuição de 50,9%, em relação ao ano transacto. Na 
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58.0%

. 7.4% 2020

. 20.5% 2021

2021 32.6%

. 59.3% 2021

2020 2.7

. 2021 53.6:1

24.2:1

14/96/M

e 2022 3 15

a 2021

12 31

b 2021

 $32,210.00

realidade, essa diminuição deveu-se, principalmente, ao facto 
de o montante total das provisões para sinistros utilizadas e 
anuladas (em resultado da conclusão das respectivas acções 
judiciais intentadas contra o FGAM) ser superior ao montante 
das provisões constituídas no ano para as novas acções judiciais, 
o que resultou na redução do saldo das provisões para sinistros, 
na ordem de 58,0%, quando comparado com o ano transacto.

4. A «reserva geral», em relação ao ano anterior, registou um 
acréscimo de 7,4%, devido à incorporação integral do resulta-
do líquido em 2020 nessa rubrica.

5. No capítulo dos proveitos, foi registado um acréscimo de 
20,5%, quando comparado com o ano anterior, o que se deveu, 
principalmente, ao facto de o valor total dos reembolsos e das 
provisões anuladas em consequência da conclusão de acções 
judiciais em 2021 ser superior ao número registado no ano 
transacto (ou seja, rendimentos relativos a exercícios anterio-
res). Além disso, a receita de juros diminuiu 32,6% devido à 
descida das taxas de juros de depósitos do FGAM no ano 2021, 
pelo que os proveitos registados acima mencionados foram eli-
minados por essa diminuição.

6. No que concerne ao total dos custos, em relação ao ano 
transacto, verificou-se uma diminuição de 59,3%, o que se 
deveu, principalmente, ao facto de o valor das provisões cons-
tituídas em 2021 ser inferior ao valor registado em 2020, o que 
conduziu à diminuição do total dos custos, na ordem dos 2,7 
milhões de patacas.

7. A estrutura financeira do FGAM foi caracterizada por 
uma crescente solidez, com capacidade su�ciente para solver as 
eventuais responsabilidades, face à evolução que estas têm tido 
no passado recente, constatando-se que o «ratio» entre activo e 
passivo atingiu, no �nal de 2021, 53,6:1, enquanto que, no ano 
anterior, esse ratio foi de 24,2:1.

Tendo em atenção o atrás mencionado, a Comissão de Fisca-
lização, no uso da competência prevista na alínea e) do n.º 6 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 14/96/M, de 11 de Março, reuni-
da em 15 de Março de 2022, delibera o seguinte:

a) Considerar claros e elucidativos, quanto à situação patri-
monial e financeira do FGAM, os elementos contabilísticos 
constantes do Balanço, Demonstração de Resultados, De-
monstração de Fluxos de Caixa, Mapa das Provisões para Si-
nistros e saldo do FGAM em 31.12.2021; e

b) Consequentemente, considerar que as contas de gerência 
relativas ao exercício económico de 2021 do FGAM, estão em 
condições de merecer a adequada aprovação.

Macau, aos 15 de Março de 2022.

Leonel Alberto Alves, Presidente.

Lam Bun Jong, Vogal.

Cheang Chi Keong, Vogal.

(Custo desta publicação $ 32 210,00)
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司 法 警 察 局

名 單

A

 

1.º 00243  .............................................. 72.75

2.º 00027  .............................................. 72.35

3.º 00022  .............................................. 71.60

4.º 00019  .............................................. 71.31

5.º 00140  .............................................. 70.63

6.º 00200  .............................................. 67.81

7.º 00191  .............................................. 67.26

8.º 00052  .............................................. 66.48

9.º 00283  .............................................. 65.78

10.º 00284  .............................................. 65.05

11.º 00031  .............................................. 64.41

12.º 00186  .............................................. 63.60

13.º 00229  .............................................. 63.56

14.º 00156  .............................................. 62.90

15.º 00038  .............................................. 62.18

16.º 00125  .............................................. 62.16

17.º 00223  .............................................. 61.96

18.º 00136  .............................................. 61.15

19.º 00188  .............................................. 60.71

20.º 00232  .............................................. 59.13

21.º 00093  .............................................. 58.91

22.º 00013  .............................................. 58.86

23.º 00106  .............................................. 58.70

24.º 00157  .............................................. 58.40

25.º 00060  .............................................. 57.50

26.º 00089  .............................................. 57.33

27.º 00147  .............................................. 57.10

28.º 00176  .............................................. 56.96

29.º 00115  .............................................. 56.76

30.º 00105  .............................................. 56.03

31.º 00245  .............................................. 55.50

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Listas

De classi�cação �nal dos candidatos ao concurso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência de estágio, com vista ao 
preenchimento de seis lugares de técnico superior de ciências 
forenses de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, 
da carreira de técnico superior de ciências forenses, do grupo 
de pessoal do quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso 
publicado no Boletim O�cial da Região Administrativa Espe-
cial de Macau n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020:

A) Candidatos aprovados:

Recibo n.º  Nome valores

1.º 00243 Tang Tat Pan ..................................... 72,75 

2.º 00027 Tang Kin Wai .................................... 72,35 

3.º 00022 Lei Chi Hou ...................................... 71,60 

4.º 00019 Wan Chon Man ................................. 71,31 

5.º 00140 Cheong Sio Chong ............................ 70,63 

6.º 00200 Ng Choi In ......................................... 67,81 

7.º 00191 Keong Sio Fai .................................... 67,26 

8.º 00052 Xu Dongsheng .................................. 66,48 

9.º 00283 Mok Mio Teng .................................. 65,78 

10.º 00284 Chu Ka Pou ....................................... 65,05 

11.º 00031 Lam Kin Seng ................................... 64,41 

12.º 00186 Leung Sio Kam ................................. 63,60 

13.º 00229 Lao Wai Kit ....................................... 63,56 

14.º 00156 Chang Kit Man ................................. 62,90 

15.º 00038 Ho Long Seng ................................... 62,18 

16.º 00125 Wong Man Kit .................................. 62,16 

17.º 00223 Long Keng Fong ............................... 61,96 

18.º 00136 Tam Chi Hou .................................... 61,15 

19.º 00188 Lo Chon Wai ..................................... 60,71 

20.º 00232 Ng Chi Hang ..................................... 59,13 

21.º 00093 Chan Keng Hou ................................ 58,91 

22.º 00013 Ng Ngai Fat........................................ 58,86 

23.º 00106 Fong Kim Po ..................................... 58,70 

24.º 00157 Wong Chi Man .................................. 58,40 

25.º 00060 Lei Ka Wai ........................................ 57,50 

26.º 00089 Lam Ka Wai ...................................... 57,33 

27.º 00147 Chong Kuai Chun ............................. 57,10 

28.º 00176 Pang Wai Him ................................... 56,96 

29.º 00115 Tong Kin Man ................................... 56,76 

30.º 00105 Tang Veng Cheong ........................... 56,03 

31.º 00245 Tang Sio Chong................................. 55,50 
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32.º 00311  .............................................. 55.45

33.º 00131  .............................................. 55.40

34.º 00108  .............................................. 55.36

35.º 00143  .............................................. 55.21

36.º 00014  .............................................. 55.06

37.º 00139  .............................................. 55.00

38.º 00236  .................................................. 54.85

39.º 00179  .............................................. 54.73

40.º 00194  .............................................. 54.20

41.º 00187  .............................................. 54.05

42.º 00078  .............................................. 53.63

43.º 00009  .............................................. 52.16

B 248

823

23/2017 14/2016

 

 

  

A

 

1.º 00028  .............................................. 75.31 

2.º 00228  .............................................. 73.38 

Recibo n.º  Nome valores

32.º 00311 Lei Kam Chao ................................... 55,45 

33.º 00131 Fan Weng Chon ................................ 55,40 

34.º 00108 Chan Sio Hang .................................. 55,36 

35.º 00143 Iao Chi Nang ..................................... 55,21 

36.º 00014 Sou Iek Iam ....................................... 55,06 

37.º 00139 Lei Kuan Hong ................................. 55,00 

38.º 00236 Fong Kam .......................................... 54,85 

39.º 00179 Yu Dennis .......................................... 54,73 

40.º 00194 Wu Longsheng .................................. 54,20 

41.º 00187 Chu Kin Hou ..................................... 54,05 

42.º 00078 Fong Sut Peng ................................... 53,63 

43.º 00009 Chao Wai Ip ...................................... 52,16 

B) Candidatos excluídos: 248 pessoas.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, con-
tados do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 
Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Segurança, de 5 de Maio de 2022).

Polícia Judiciária, aos 26 de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Chan Si Cheng, chefe de departamento.

Vogais: Long Hon Wai, chefe de divisão; e

Ho Weng Kin, chefe de divisão.

De classi�cação �nal dos candidatos ao concurso externo, de 
prestação de provas, para a admissão dos candidatos conside-
rados aptos, com destino à frequência de estágio, com vista ao 
preenchimento de oito lugares de técnico de ciências forenses 
de 2.ª classe, 1.º escalão, área de provas electrónicas, da car-
reira de técnico de ciências forenses, do grupo de pessoal do 
quadro da Polícia Judiciária, aberto por aviso publicado no 
Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 52, II Série, de 23 de Dezembro de 2020:

A) Candidatos aprovados:

Recibo n.º  Nome valores

1.º 00028 Tang Kin Wai .................................... 75,31 

2.º 00228 Ng Choi In ......................................... 73,38 
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3.º 00258  .............................................. 73.20 

4.º 00265  .............................................. 73.15 

5.º 00192  .............................................. 73.13 

6.º 00216  .............................................. 72.81 

7.º 00193  .............................................. 71.56 

8.º 00020  .............................................. 70.78 

9.º 00105  .............................................. 70.03 

10.º 00110  .............................................. 69.20 

11.º 00121  .............................................. 68.18 

12.º 00184  .............................................. 68.06 

13.º 00175  .............................................. 67.95 

14.º 00015  .............................................. 67.55 

15.º 00097  .............................................. 67.50 

16.º 00095  .............................................. 67.20 

17.º 00162  .............................................. 67.01 

18.º 00254  .............................................. 66.10 

19.º 00129  .............................................. 65.80 

20.º 00264  .............................................. 65.75 

21.º 00001  .............................................. 65.70 

22.º 00098  .............................................. 65.01 

23.º 00308  .............................................. 64.41 

24.º 00243  .............................................. 64.13 

25.º 00163  .................................................. 63.56 

26.º 00019  .................................................. 62.81 

27.º 00009  .............................................. 62.43 

28.º 00210  .................................................. 62.23 

29.º 00036  .............................................. 61.81 

30.º 00261  .............................................. 61.60 

31.º 00144  .............................................. 61.46 

32.º 00100  .............................................. 61.45 

33.º 00178  .............................................. 61.15 

34.º 00319  .............................................. 61.08 

35.º 00153  .............................................. 61.06 

36.º 00370  .............................................. 60.60 

37.º 00336  .............................................. 60.50 

38.º 00339  .............................................. 60.05 

39.º 00180  .............................................. 60.03 

40.º 00320  .............................................. 59.95 

41.º 00134  .............................................. 59.58 

42.º 00122  .............................................. 59.51 

43.º 00119  .............................................. 59.40 

44.º 00034  .............................................. 59.23 

Recibo n.º  Nome valores

3.º 00258 Leong Kuong Weng ......................... 73,20 

4.º 00265 Sio Michael Man Pou ....................... 73,15 

5.º 00192 Chang Kit Man ................................. 73,13 

6.º 00216 Leung Sio Kam ................................. 72,81 

7.º 00193 Wong Chi Man .................................. 71,56 

8.º 00020 Wan Chon Man ................................. 70,78 

9.º 00105 Lam Kim Fai ..................................... 70,03 

10.º 00110 Chan Seng Chi .................................. 69,20 

11.º 00121 Chan Sio Hang .................................. 68,18 

12.º 00184 Chong Kuai Chun ............................. 68,06 

13.º 00175 Lei Kuan Hong ................................. 67,95 

14.º 00015 Sou Iek Iam ....................................... 67,55 

15.º 00097 Sou Leng Iek ..................................... 67,50 

16.º 00095 Lam Ka Wai ...................................... 67,20 

17.º 00162 Wong Man Kit .................................. 67,01 

18.º 00254 Lao Wai Kit ....................................... 66,10 

19.º 00129 Tong Kin Man ................................... 65,80 

20.º 00264 Ng Chi Hang ..................................... 65,75 

21.º 00001 Ching Sérgio...................................... 65,70 

22.º 00098 Chan Keng Hou ................................ 65,01 

23.º 00308 Leong In San ..................................... 64,41 

24.º 00243 Lee Zi Xuan Elton ........................... 64,13 

25.º 00163 Wong Tek ........................................... 63,56 

26.º 00019 Ng Kit ................................................. 62,81 

27.º 00009 Chao Wai Ip ...................................... 62,43 

28.º 00210 Wu Yu ................................................ 62,23 

29.º 00036 Che Ian Chak .................................... 61,81 

30.º 00261 Tong Wai Hou ................................... 61,60 

31.º 00144 Lam Chi Kit ...................................... 61,46 

32.º 00100 Ip Sun Pui .......................................... 61,45 

33.º 00178 Chu Kuan Kit .................................... 61,15 

34.º 00319 U Hoi Tek .......................................... 61,08 

35.º 00153 Fan Weng Chon ................................ 61,06 

36.º 00370 Lei Ka Weng ..................................... 60,60 

37.º 00336 Kam Chon Fai ................................... 60,50 

38.º 00339 Ip Kin Ngok ....................................... 60,05 

39.º 00180 Pun Chi Lap ...................................... 60,03 

40.º 00320 Lau Chi Kin ...................................... 59,95 

41.º 00134 Fong Wai Chio .................................. 59,58 

42.º 00122 Wong Kin Fei .................................... 59,51 

43.º 00119 Lei Cheok Hou ................................. 59,40 

44.º 00034 Shao Wendun .................................... 59,23 
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45.º 00274  .............................................. 59.10 

46.º 00156  .............................................. 58.86 

47.º 00125  .............................................. 58.48 

48.º 00281  .............................................. 58.36 

49.º 00025  .............................................. 58.26 

50.º 00096 啓  .............................................. 58.20 

51.º 00077  .............................................. 57.93 

52.º 00327  .............................................. 57.68 

53.º 00329  .............................................. 57.00 

54.º 00307  .............................................. 56.73 

55.º 00236  .............................................. 56.63 

56.º 00277  .............................................. 56.36 

57.º 00010  .................................................. 55.93 

58.º 00206  .............................................. 55.80 

59.º 00279  .............................................. 55.76 

60.º 00325  .............................................. 55.65 

61.º 00082  .............................................. 55.31 

62.º 00078  .............................................. 55.23 

63.º 00202  .............................................. 54.33 

64.º 00059  .............................................. 54.20 

65.º 00344  .................................................. 53.93 

66.º 00048  .............................................. 53.88 

67.º 00196  .............................................. 53.76 

68.º 00076  .............................................. 53.35 

69.º 00252  .............................................. 52.98 

70.º 00058  .............................................. 52.35 

B 244

823

23/2017 14/2016

 

 

  

 $9,920.00

Recibo n.º  Nome valores

45.º 00274 Tang Sio Chong................................. 59,10 

46.º 00156 Fong Ka Meng .................................. 58,86 

47.º 00125 Lo Man Sang ..................................... 58,48 

48.º 00281 Lei Sai Kit ......................................... 58,36 

49.º 00025 Chou Sio Fo ....................................... 58,26 

50.º 00096 Lee Kai Ip.......................................... 58,20 

51.º 00077 Choi Kei Tak ..................................... 57,93 

52.º 00327 Lao Hong Seng ................................. 57,68 

53.º 00329 Lei Kin Ka ......................................... 57,00 

54.º 00307 Chu Kin Hou ..................................... 56,73 

55.º 00236 Lei Kuan Long .................................. 56,63 

56.º 00277 Chan Kin Wa .................................... 56,36 

57.º 00010 Guo Xin ............................................. 55,93 

58.º 00206 Chao Fan Pan .................................... 55,80 

59.º 00279 Yu Dennis .......................................... 55,76 

60.º 00325 Cheong Teng Fong ........................... 55,65 

61.º 00082 Sun Ka Meng Isaac .......................... 55,31 

62.º 00078 Wong Si Hang ................................... 55,23 

63.º 00202 U Man Seng....................................... 54,33 

64.º 00059 Li Jirong ............................................. 54,20 

65.º 00344 Cao Peng ............................................ 53,93 

66.º 00048 Lo Iat Hou ......................................... 53,88 

67.º 00196 Ao Ka Chit ........................................ 53,76 

68.º 00076 Chan Ka Heng .................................. 53,35 

69.º 00252 Wong Soi Kei .................................... 52,98 

70.º 00058 Huang Hongru .................................. 52,35

B) Candidatos excluídos: 244 pessoas.

A lista dos candidatos excluídos encontra-se afixada, para 
consulta, no Núcleo de Apoio Administrativo, no rés-do-chão 
do Edifício da Polícia Judiciária, sito na Avenida da Amizade, 
n.º 823, Macau.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que au-
torizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, con-
tados do dia seguinte à data da publicação da presente lista no 
Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de Macau.

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

Segurança, de 5 de Maio de 2022).

Polícia Judiciária, aos 26 de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Chan Si Cheng, chefe de departamento.

Vogais: Long Hon Wai, chefe de divisão; e

Ho Weng Kin, chefe de divisão.

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

10/2017

18/2018

UM-A107-M33-0922E-07

14/2006

内

2023/2024

  

––––––––––

附件一

社會科學碩士學位（犯罪學與刑事司法）課程

學術與教學編排

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), conjugado com 
o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 23.º do Regulamento Ad-
ministrativo n.º 18/2018 (Estatuto do ensino superior) que, por 
meu despacho de 4 de Maio de 2022, foi registado o curso do 
ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências Sociais 
(Criminologia e Justiça Criminal)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências Sociais

Grau, diploma ou certi�cado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-A107-M33-0922E-07

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 5) do n.º 1 do artigo 36.º 
dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Or-
dem Executiva n.º 14/2006, o Senado da Universidade de Ma-
cau, na sua 1.ª sessão, realizada no dia 20 de Outubro de 2021, 
deliberou alterar a organização cientí�co-pedagógica e o plano 
de estudos do curso de mestrado em Ciências Sociais (Crimi-
nologia e Justiça Criminal), na Faculdade de Ciências Sociais 
da Universidade de Macau, publicados no aviso da Universi-
dade de Macau no Boletim O�cial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 48, II Série, de 2 de Dezembro de 2015.

—  A nova organização cientí�co-pedagógica e o novo plano 
de estudos do curso referido, constam dos Anexos I e II ao pre-
sente aviso e dele fazem parte integrante.

— A nova organização cientí�co-pedagógica e o novo plano 
de estudos referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a 
frequência do curso no ano lectivo de 2023/2024.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 4 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização cientí�co-pedagógica do curso de mestrado em 
Ciências Sociais (Criminologia e Justiça Criminal)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Ciências Sociais

2. Ramo de conhecimento: Ciências Sociais

3. Especialidade(s): Criminologia e Justiça Criminal 

4. Duração normal do curso: Dois anos lectivos

5.  Língua(s) veicular(es): Inglês, complementado pelo chinês 
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30

附件二

社會科學碩士學位（犯罪學與刑事司法）課程

學習計劃

學科單元/科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 6

學生須修讀四門選修學科單元/科目，以取得12學分：

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

I " 45 3

II " 45 3

總學分 30

 $4,960.00

6. Condições de candidatura: De acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino supe-
rior).

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 30 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
de projecto original. 

ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado em Ciências Sociais 
(Criminologia e Justiça Criminal)

Unidades curriculares/ 
/Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Criminologia e Justiça 
Criminal

Obrigatória 45 3

Teorias da Criminolo-
gia 

» 45 3

Métodos de Investiga-
ção

» 45 3

Estatística Aplicada » 45 3

Relatório de Projecto » — 6

Os estudantes devem escolher quatro unidades curricula-
res/disciplinas optativas para obterem 12 unidades de cré-
ditos:

Policiamento Optativa 45 3

Sistemas Correccionais » 45 3

Uso Abusivo e Depen-
dência de Substâncias

» 45 3

Criminologia Compa-
rada

» 45 3

Estatística Avançada » 45 3

Psicologia Criminal » 45 3

Delinquência Juvenil » 45 3

Métodos de Investigação 
Qualitativa em Crimino-
logia e Justiça Criminal 

» 45 3

Temas Especiais da 
Criminologia e Justiça 
Criminal I 

» 45 3

Temas Especiais da 
Criminologia e Justiça 
Criminal II 

» 45 3

Número total de unidades de crédito 30

(Custo desta publicação $ 4 960,00)
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衛 生 局

名 單

01/PARETF/Neu/2021

18/2020

24/2018 178/2019

8/99/M

 ............................................................................... 11.4

 

 

   

 $1,303.00

01/IC-PAF/CG/2022

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 

 ............................................................................. 16.0

 

 

      

 $1,177.00

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. da Prova n.º: 01/PARETF/Neu/2021)

Classi�cativa da prova de avaliação para o reconhecimento 
de equivalência total de formação em neurologia, realizado de 
acordo com o n.º 2 do artigo 66.º da Lei n.º 18/2020 e o Decre-
to-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 24/2018 e Despacho do Chefe do Executivo 
n.º 178/2019 e nos termos do aviso publicado no Boletim O�cial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 3, II Série, de 
19 de Janeiro de 2022, homologada por despacho da Ex.ma Se-
nhora Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 28 de 
Abril de 2022:

Candidato aprovado: valores

Zhao Wenwei ...................................................................... 11,4

Serviços de Saúde, aos 18 de Fevereiro de 2022.

O Júri terá a seguinte composição:

Presidente: Dr.ª Leong Wai I, médica consultora de neurolo-
gia.

Vogais efectivos: Dr.ª Su Mei Fang, médica consultora de 
neurologia; e

Dr. Hoi Chu Peng, médico assistente de neurologia.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/CG/2022)

O exame �nal de especialidade em cirurgia geral foi realizado 
de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelos Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do aviso 
publicado no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 10, II Série, de 9 de Março de 2022, e a classi�ca-
ção �nal do internato complementar foi feita de acordo com o 
cálculo da classi�cação �nal do artigo 63.º do mesmo Decreto-
-Lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora Secretária 
para os Assuntos Sociais e Cultura, de 3 de Maio de 2022:

Candidata aprovada: valores

Lam Oi Kun ............................................................................ 16,0

Serviços de Saúde, 1 de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Choi Nim, médico consultor de cirurgia geral.

Vogais efectivos: Dr. Lei On Teng, médico consultor de ci-
rurgia geral; e

Dr. Lei Man Sang, médico consultor de cirurgia geral.

(Custo desta publicação $ 1 177,00)
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社 會 工 作 局

通 告

577 1

http://www.ias.gov.mo/

http://www.safp.gov.mo/

 

 $1,417.00

澳 門 大 學

公 告

PT/003/2022

氹

N6 4012

INSTITUTO DE ACÇÃO SOCIAL

Aviso

Torna-se público que, para os candidatos admitidos ao 
concurso de ingresso externo, de prestação de provas, para a 
admissão de um estagiário ao estágio necessário para ingresso 
na carreira de técnico superior de saúde, para o preenchimento 
de um lugar vago de técnico superior de saúde de 2.ª classe, 
1.º escalão, área funcional laboratorial, da carreira de técnico 
superior de saúde, em regime de contrato administrativo de 
provimento do Instituto de Acção Social, aberto por aviso pu-
blicado no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 24, II Série, de 16 de Junho de 2021, a entrevista 
de selecção terá lugar nos dias 6 a 7 de Junho de 2022, na Casa 
de Educação de Vida Sadia, sita na Rua Nova da Areia Preta, 
n.º 577, Edifício «The Bayview», 1.º andar, Macau.

Informação mais detalhada sobre a data e hora a que cada 
candidato se deve apresentar para a realização da entrevista de 
selecção, bem como outras informações de interesse dos candi-
datos encontram-se a�xadas no quadro de anúncios do Institu-
to de Acção Social, sito na Estrada do Cemitério, n.º 6, Macau, 
podendo ser consultadas no local indicado dentro do horário 
de expediente (horário de consulta: de segunda a quinta-feira, 
das 9,00 às 17,45 horas, e sexta-feira, das 9,00 às 17,30 horas), 
bem como nas páginas electrónicas deste Instituto (http://www.
ias.gov.mo/) e da Direcção dos Serviços de Administração e 
Função Pública (http://www.safp.gov.mo/).

Instituto de Acção Social, aos 11 de Maio de 2022.

O Presidente do Instituto, Hon Wai.

(Custo desta publicação $ 1 417,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncio

(Concurso Público n.º PT/003/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de 
Macau n.º 37, II Série, de 15 de Setembro de 2021, publica-se o 
seguinte anúncio de concurso público:

De acordo com o despacho da Ex.ma Senhora Secretária para 
os Assuntos Sociais e Cultura, de 5 de Maio de 2022, encontra-
-se aberto o concurso público para o fornecimento e instalação 
da plataforma de integração, teste e aplicação do sistema de 
internet das coisas para a Faculdade de Ciências e Tecnologia 
da Universidade de Macau. 

A cópia do processo de concurso público, fornecida ao 
preço de cem patacas (MOP100,00) por exemplar, encontra-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 18 de Maio 
de 2022, nos dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 às 
17,30 horas, na Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 
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100.00

https://www.um.edu.mo/

氹 N6 5001

氹 N6 4012

https://www.um.edu.mo/

/

叁

130,000.00

氹 N6 5001

 $2,685.00

通 告

14/2006

 

4.º andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade 
de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou 
pode ser descarregada gratuitamente através da página elec-
trónica da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A �m de compreender os pormenores do objecto deste con-
curso, cada concorrente poderá destacar um elemento, no má-
ximo, para comparecer na sessão de esclarecimento. A sessão 
de esclarecimento decorrerá às 16,00 horas do dia 20 de Maio 
de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Administrativo N6, 
na Universidade de Macau, Avenida da Universidade, Taipa, 
Macau, China.

Entre o dia 18 de Maio de 2022 e a data limite para a entrega 
das propostas, os concorrentes têm a responsabilidade de se 
deslocar à Secção de Aprovisionamento, sita na Sala 4012, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de 
Macau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou 
visitar a página electrónica da Universidade de Macau (https://
www.um.edu.mo/), para tomarem conhecimento de eventuais 
esclarecimentos adicionais e/ou informações mais actualiza-
das.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 16 de Junho de 2022. Os concorrentes ou os seus represen-
tantes devem entregar as respectivas propostas e documentos 
à Secção de Aprovisionamento da Universidade de Macau e 
prestar uma caução provisória no valor de cento e trinta mil 
patacas (MOP130,000.00), feita em numerário, ou mediante 
ordem de caixa, garantia bancária ou seguro de caução, a favor 
da Universidade de Macau.

A abertura das propostas realizar-se-á às 10,00 horas do dia 
17 de Junho de 2022, na Sala 5001, 5.º andar do Edifício Admi-
nistrativo N6, na Universidade de Macau, Avenida da Univer-
sidade, Taipa, Macau, China.

Universidade de Macau, aos 11 de Maio de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.    

(Custo desta publicação $ 2 685,00)

Avisos

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director, substituto, do Laboratório de Refe-
rência do Estado para Investigação de Qualidade em Medicina 
Chinesa (Universidade de Macau), Chen Xin, ou no seu substi-
tuto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justi�cação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;
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 $2,323.00

14/2006

Wang Ruibing

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente de�nidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâm-
bio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os 
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do rei-
tor;

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de che�a sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos. 

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São rati�cados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 9 de Dezembro de 2021 e a data da publicação do presen-
te aviso no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 22 de Abril de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 323,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 4 do artigo 29.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, o reitor da Universidade de Macau decidiu:

1. Delegar no director do Gabinete de Assuntos Globais, 
Wang Ruibing, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justi�cação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;

2) Aprovar a participação dos trabalhadores subordinados 
em acções de formação, seminários, discussões e outras activi-
dades semelhantes com a duração de até sete dias;

3) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

4) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente de�nidos;

5) Estabelecer e assinar acordos de cooperação e intercâm-
bio com entidades cujos objectivos sejam compatíveis com os 
da Universidade de Macau, de acordo com a aprovação do rei-
tor; 
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 $2,243.00

14/2006

$50,000.00

$50,000.00

6) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competen-
tes.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação do delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de che�a sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São rati�cados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 16 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, aos 22 de Abril de 2022.

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua.

(Custo desta publicação $ 2 243,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do Proce-
dimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos Estatutos 
da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem Executiva 
n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, a Comissão 
de Gestão Financeira da Universidade de Macau, na sua 15.ª 
sessão, realizada no dia 27 de Abril de 2022, deliberou o seguinte:

1. Delegar no director, substituto, do Laboratório de Refe-
rência do Estado para Investigação de Qualidade em Medicina 
Chinesa (Universidade de Macau), Chen Xin, ou no seu substi-
tuto, os poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da investi-
gação científica, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta mil 
patacas);

3) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, os valores referidos nas 
alíneas 1) e 2) são reduzidos a metade;

4) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.
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Rui Paulo da Silva Martins

啓

 $2,640.00

14/2006

Wang Ruibing

$50,000.00

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de che�a sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São rati�cados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 9 de Dezembro de 2021 e a data da publicação do presen-
te aviso no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 27 de Abril de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian

(Custo desta publicação $ 2 640,00)

De acordo com o disposto no artigo 37.º do Código do 
Procedimento Administrativo e no n.º 2 do artigo 40.º dos 
Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela Ordem 
Executiva n.º 14/2006, e ouvido o Conselho da Universidade, 
a Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
na sua 15.ª sessão, realizada no dia 27 de Abril de 2022, deli-
berou o seguinte:

1. Delegar no director do Gabinete de Assuntos Globais, 
Wang Ruibing, ou no seu substituto, os poderes para a prática 
dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $50 000,00 (cinquenta 
mil patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente delegação de poderes é feita sem prejuízo dos 
poderes de superintendência e avocação da delegante.

3. Os poderes ora delegados poderão ser parcialmente sub-
delegados no pessoal de che�a sob a supervisão do delegado, 
ou nos seus substitutos.
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澳 門 旅 遊 學 院

通 告

003/DAAF/2022

21/2021 14/2016

2/2021 14/2009

12/2015

1. 

4. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora delega-
dos cabe recurso hierárquico necessário.

5. São rati�cados todos os actos praticados pelo delegado, ou 
pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora delegados, entre 
o dia 16 de Janeiro de 2022 e a data da publicação do presente 
aviso no Boletim O�cial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

6. A presente delegação de poderes entra em vigor na data 
da sua publicação.

Universidade de Macau, aos 27 de Abril de 2022.

A Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau:

O Reitor, Professor Doutor Song Yonghua

O Vice-Reitor, Professor Doutor Hui King Man

O Vice-Reitor, Professor Doutor Rui Paulo da Silva Martins

O Vice-Reitor, Professor Doutor Ge Wei

O Vice-Reitor, Professor Doutor Mok Kai Meng

A Vice-Reitora, Doutora Xu Jian

(Custo desta publicação $ 2 289,00)

INSTITUTO DE FORMAÇÃO TURÍSTICA DE MACAU

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências pro�ssionais 

ou funcionais comum

(Referência n.º 003/DAAF/2022)

Faz-se público que, por despacho da presidente do IFTM, de 
28 de Fevereiro de 2022, e nos termos do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regi-
me 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 pro�ssionais ou fun-
cionais, comum, externo, do regime de gestão uniformizada, 
para o preenchimento de um lugar vago de técnico superior de 
2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de 
gestão de recursos humanos do sector público, em regime de 
contrato administrativo de provimento do Instituto de Forma-
ção Turística de Macau, e dos que vierem a veri�car-se neste 
Instituto, na mesma forma de provimento, até ao termo da va-
lidade do concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se de concurso de avaliação de competências pro�ssio-
nais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão uni-
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2. 

3. 

4. 

2/2021

4/2017 14/2009

430

5. 

2/2021

12/2015

6. 

formizada e consiste na avaliação das competências especí�cas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior, área 
de gestão de recursos humanos do sector público.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classi�cativa �nal 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 con�ra 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza cientí�co-
-técnica na área de gestão de recursos humanos do sector pú-
blico, tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; 
participa em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participa na concepção, redacção e implementação de projec-
tos; procede à adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos; propõe soluções com base em estudos e tratamento 
de dados; exerce funções consultivas; pode supervisionar ou 
coordenar outros trabalhadores; o técnico superior na área de 
gestão de recursos humanos do sector público do IFTM ne-
cessita de comunicar directamente com docentes estrangeiros, 
pelo que necessita de ter boa capacidade de comunicação e 
conhecimentos de língua inglesa para redigir documentos em 
inglês.

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

A contratação é feita mediante contrato administrativo de 
provimento, precedida de seis meses de período experimental, 
nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contra-
to de Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparada, ou mestrado ou doutoramento que correspon-
da a um ciclo de estudos integrados que não con�ra grau de 
licenciatura, na área de gestão de recursos humanos, gestão de 
empresas, gestão e administração pública ou outras áreas a�ns, 
e satisfaçam os demais requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomea-
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damente: ser residente permanente da Região Administrativa 
Especial de Macau; maioridade; capacidade pro�ssional, apti-
dão física e mental, até ao termo do prazo da apresentação de 
candidatura (até ao dia 30 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 for-
mação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos», republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo 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 O�cial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (19 de Maio de 2022 a 30 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 Pro�ssionais ou Funcionais», aprovado por 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 veri�cação 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 Pro�ssionais 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 candidaturas 
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; sexta-feira 
entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 horas), 
na Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro do Instituto 
de Formação Turística de Macau, sito no edifício «Equipa» do 
Campus Mong-Há, na Colina de Mong-Há, Macau. O paga-
mento da taxa de candidatura deve ser efectuado no mesmo 
momento (Formas de pagamento: 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 Pro�ssionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electrónico 
para apresentação de candidaturas ao regime de gestão unifor-
mizada, disponibilizado através da plataforma electrónica uni-
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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 identi�cação 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).

8.2 Cópia do registo biográ�co 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 «Re-
crutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

8.3 Os candidatos vinculados aos serviços públicos ficam 
dispensados da apresentação dos documentos comprovativos 
referidos no ponto 8.1, e o registo biográ�co ou documento que 
comprova a situação funcional, se os mesmos 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 no 
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 apresentação 
dos documentos referidos no ponto 8.1 ou os documentos referi-
dos no ponto 8.2 quando solicitados, o candidato deve apresen-
tar os documentos em falta no prazo indicado na lista prelimi-
nar, sob pena de �car excluído da lista �nal de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Pro�ssionais ou Fun-
cionais», pode ser descarregado na página electrónica da Im-
prensa O�cial 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 nos pontos 
8.1 e 8.2, deve entregar os originais ou cópias autenticadas dos 
referidos documentos dentro do prazo para a entrega dos do-
cumentos necessários à instrução do processo de provimento.
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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, com ca-
rácter eliminatório.

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 
classi�cação. 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 classi�cação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou especí�cos, 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 per�l de exigências funcionais.

11. Sistema de classi�cação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classi�cados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classi�cação �nal obtenham classi�cação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classi�cação �nal

A classi�cação �nal resulta da média ponderada das classi�-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 60%

Entrevista de selecção = 40%

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classi�cação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.
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14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e �nal de candidatos, as listas classi�ca-
tivas das provas de conhecimentos e �nal, bem como o local, 
data e hora da realização das provas dos métodos de selecção 
são a�xados no quadro de anúncios da Divisão de Apoio Ad-
ministrativo e Financeiro do Instituto de Formação Turística 
de Macau, sito no edifício «Equipa» do Campus Mong-Há, na 
Colina de Mong-Há, 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 de For-
mação Turística de Macau em http://www.iftm.edu.mo/ .

15. Programa das provas

15.1 Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

15.2 Regulamento Administrativo n.º 27/2019 — Estatutos 
do Instituto de Formação Turística de Macau;

15.3 Lei n.º 10/2017 — Regime do ensino superior;

15.4 Portaria n.º 477/99/M, de 6 de Dezembro, que aprova 
o Estatuto do Pessoal Docente e de Formação Pro�ssional de 
Hotelaria do Instituto de Formação Turística, vigente;

15.5 Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública 
de Macau, vigente;

15.6 Lei n.º 8/2004 (Princípios relativos à avaliação do de-
sempenho dos trabalhadores da Administração Pública);

15.7 Lei n.º 8/2006 (Regime de Previdência dos Trabalhado-
res dos Serviços Públicos), vigente;

15.8 Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores 
dos serviços públicos), vigente;

15.9 Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto 
do Pessoal de Direcção e Che�a);

15.10 Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de antiguidade e dos 
subsídios de residência e de família), vigente;

15.11 Lei n.º 12/2015 (Regime do Contrato de Trabalho nos 
Serviços Públicos), vigente;

15.12 Regulamento Administrativo n.º 31/2004 (Regime 
geral de avaliação do desempenho dos trabalhadores da Admi-
nistração Pública);

15.13 Regulamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições 
complementares do estatuto do pessoal de direcção e che�a);

15.14 Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamen-
to, selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhado-
res dos serviços públicos), vigente;

15.15 Lei n.º 8/2005 (Lei da Protecção de Dados Pessoais);

15.16 Lei n.º 7/2008 (Lei das Relações de Trabalho), vigente;

15.17 Lei n.º 21/2009 (Lei da Contratação de Trabalhadores 
Não Residentes), vigente;

15.18 Conhecimentos específicos de área de Recursos Hu-
manos;
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 $15,517.00

公 共 建 設 局

公 告

1. 

2. 

3. 

15.19 Elaboração de propostas e informação sobre a área re-
levante, entre outras;

15.20 Capacidade de aplicação de língua inglesa.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimen-
tos a consulta da legislação constante do programa das provas 
referido no presente aviso (na sua versão original, sem qual-
quer apontamento escrito ou anotação), não podendo utilizar o 
computador ou consultar, de qualquer forma (incluindo a utili-
zação de produtos electrónicos), outros livros ou informações 
de referência. 

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 
renumerado 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: Diamantina Luíza do Rosário Sá Coimbra, vice-
-presidente do IFTM.

Vogais efectivos: Sou Heng Fu, chefe de Divisão de Apoio 
Administrativo e Financeiro; e

Chan Mei Ha, técnica superior assessora principal.

Vogais suplentes: Fong Ieok Wa, chefia funcional (técnica 
superior assessora); e

Lio Wai Heong, técnica superior assessora.

Instituto de Formação Turística de Macau, aos 12 de Maio 
de 2022. 

A Vice-Presidente do Instituto, Diamantina Luíza do Rosá-
rio Sá Coimbra.

(Custo desta publicação $ 15 517,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Anúncio

Concurso público de empreitada de obra pública designada 

por «Obra de Estação Elevatória de Águas Pluviais e 

Drenagem no Porto Interior — 1.ª Fase»

1. Entidade que põe a obra a concurso: Região Administrativa 
Especial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Direc-
ção dos Serviços de Obras Públicas.

3. Modalidade do concurso: concurso público.
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4. Objecto da empreitada: construção de estação elevatória 
de águas pluviais, drenagem e plataforma para instalações.

5. Local de execução: na marginal junto à Rua do Dr. Lourenço 
Pereira Marques.

6. Obra dividida por partes: não.

7. Admissibilidade de apresentação de anteprojecto: não.

8. Tipo de empreitada: por preço global exceptuando os tra-
balhos relativos às fundações por estacas que são por série de 
preços. 

9. Prazo máximo de execução da obra: o prazo máximo glo-
bal de execução é de 510 (quinhentos e dez) dias de trabalho 
com 2 (duas) metas obrigatórias de execução, sendo a: 

— 1.ª meta obrigatória: conclusão de fundações por estacas e 
contenção em estacas da estação elevatória, com o prazo máxi-
mo de execução de 300 (trezentos) dias de trabalho;

— 2.ª meta obrigatória: conclusão da estrutura da cave até 
à estrutura da laje de cobertura da estação elevatória, com o 
prazo máximo de execução de 420 (quatrocentos e vinte) dias 
de trabalho. Os prazos das duas metas obrigatórias acima re-
feridas contam-se a partir da data de consignação. (Indicado 
pelo concorrente; devem consultar os artigos 8.º, 9.º e 11.º do 
Preâmbulo do programa do concurso).

10. Preço base: não há.

11. Condições de admissão: pessoas, singulares ou colectivas, 
inscritas na Direcção dos Serviços de Solos e Construção 
Urbana na modalidade de execução de obras, bem como aque-
las que à data limite de apresentação de propostas tenham 
requerido ou renovado a referida inscrição, sendo que neste 
último caso a admissão é condicionada ao deferimento do 
pedido de inscrição ou renovação. 

As pessoas, singulares ou colectivas, por si ou em agrupa-
mento, só podem submeter uma única proposta.

12. Modalidade jurídica da associação a adoptar pelo con-
corrente em agrupamento a quem venha eventualmente a ser 
adjudicada a empreitada: consórcio externo nos termos previstos 
no Código Comercial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 40/99/M, 
de 3 de Agosto.

13. Local e hora para consulta do processo do concurso e ob-
tenção de cópias: 

Local: sede da DSOP, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 

Hora: todos os dias úteis, das 9,00 às 12,45 e das 14,30 às 
17,00 horas. 

Cópias do processo do concurso: versão digital, mediante o 
pagamento de $1 000,00 (mil patacas).

14. Local, data e hora limite para a entrega das propostas: 

Local: sede da DSOP, sita na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, 
Edifício Nam Kwong, 9.º andar. 
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Data e hora limite: dia 8 de Junho de 2022, quarta-feira, até 
às 17,00 horas.

Em caso de encerramento do Serviço (DSOP) na hora limite 
para a entrega de propostas por motivo de força maior, o prazo 
para a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil 
seguinte à mesma hora.

15. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta 
e os documentos que a acompanham devem estar redigidos 
numa das línguas o�ciais da RAEM. É permitida a utilização 
de língua não o�cial da RAEM nos casos expressamente indi-
cados no programa do presente concurso.

16. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a 
contar a partir da data de encerramento do acto público do 
concurso, prorrogável nos termos do artigo 93.º do Decreto-
-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro.

17. Caução provisória: $2 200 000,00 (dois milhões e duzen-
tas mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro, 
garantia bancária ou seguro-caução aprovado nos termos 
legais.

18. Caução de�nitiva: 5% do preço total da adjudicação (das 
importâncias que o adjudicatário tiver a receber, em cada um 
dos pagamentos parciais são deduzidos 5% para garantia do 
contrato, em reforço da caução de�nitiva prestada).

19. Data de realização do acto público do concurso:

Local: na sala de reunião da DSOP, sita na Av. do Dr. Rodri-
go Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 10.º andar.

Dia e hora: 9 de Junho de 2022, quinta-feira, pelas 9,30 horas.

Em caso de encerramento do Serviço (DSOP) para o referi-
do acto público, por motivo de força maior ou qualquer outro 
motivo impeditivo, a data de realização do acto público do con-
curso é adiada para o primeiro dia útil seguinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 
de Novembro, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos 
documentos apresentados no concurso.

20. Critérios de apreciação das propostas: 

— Preço da empreitada: 50%

— Prazo de execução: 30%

— Experiência e qualidade em obras: 20%

21. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 
total mais elevada, a adjudicação é efectuada ao concorrente 
com a proposta de preço mais baixo.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 13 de Maio de 
2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 5 708,00)
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海 事 及 水 務 局

公 告

002/DSAMA/2022

 

1.  

2. 

3. 

4. 氹 E1

5. 

6. 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6.5 

6.6 

6.7 

7. 

$400.00

http://www.marine.gov.

mo

8. 

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSUNTOS 

MARÍTIMOS E DE ÁGUA

Anúncio

Concurso Público n.º 002/DSAMA/2022

1. Entidade adjudicante: Secretário para os Transportes e 
Obras Públicas do Governo da Região Administrativa Espe-
cial de Macau.

2. Serviço por onde corre o procedimento do concurso: Di-
recção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (dora-
vante designada por «DSAMA»).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto: prestação do serviço de limpeza no TMPT e no 
Centro de Gestão de Tráfego de Embarcações na Zona E1.

5. Preço base: não há.

6. Condições de admissão: 

6.1 O concorrente deve ser sociedade ou empresário comer-
cial, pessoa singular.

6.2 O concorrente está inscrito no Cadastro de contribuintes da 
Contribuição Industrial da Direcção dos Serviços de Finanças.

6.3 O concorrente efectuou o registo comercial na Conserva-
tória dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

6.4 O concorrente não é devedor dos cofres da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau.

6.5 O âmbito de actividades constante do registo comercial 
do concorrente deve incluir o serviço de limpeza.

6.6 Não é admitida a participação do concorrente mediante a 
forma de contrato de consórcio.

6.7 As pessoas singulares ou sociedades, só podem submeter 
uma única proposta.

7. Local, hora e preço para consulta do processo do concurso 
e obtenção de cópias:

Local: Divisão Financeira do Departamento de Adminis-
tração e Finanças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, 
Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Hora: horário de expediente.

Cópias do processo do concurso: mediante o pagamento de 
$400,00 (quatrocentas patacas).

Encontram-se disponíveis os documentos do concurso na pá-
gina electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo).

8. Local, data e hora limite para a entrega das propostas:

Local: Centro de Prestação de Serviços ao Público da DSAMA, 
sito na Calçada da Barra, Região Administrativa Especial de 
Macau.
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9. 

10. 90

63/85/M

11. $262,000.00

12. 4%

13. 

氹

14. 

63/85/M

15. 

60%

20%

20%

Data e hora limite: dia 20 de Junho de 2022, segunda-feira, 
até às 12,00 horas. 

Em caso de encerramento da DSAMA na hora limite para a 
entrega de propostas por motivos de força maior, o prazo para 
a entrega das propostas é adiado para o primeiro dia útil se-
guinte à mesma hora.

9. Língua a utilizar na redacção da proposta: a proposta e os 
documentos que a acompanham devem estar redigidos numa 
das línguas o�ciais da RAEM. Quando redigidos noutra lín-
gua, devem ser acompanhados de tradução legalizada, a qual 
prevalece para todos e quaisquer efeitos. Apenas a descrição 
e a especi�cação de produtos podem ser redigidas em língua 
inglesa, sem serem acompanhadas de tradução legalizada.

10. Prazo de validade das propostas: 90 (noventa) dias, a con-
tar a partir da data do acto público do concurso, prorrogável 
nos termos do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de 
Julho.

11. Caução provisória: $262 000,00 (duzentas e sessenta e 
duas mil patacas), a prestar mediante depósito em dinheiro ou 
garantia bancária.

12. Caução de�nitiva: 4% (quatro por cento) do preço total 
da adjudicação, a prestar mediante depósito em dinheiro ou 
garantia bancária.

13. Visita ao local:

A visita ao local será realizada às 10,00 horas do dia 26 de 
Maio de 2022, quinta-feira, na sala de reunião do rés-do-chão 
do Edifício de Gestão Portuária do Terminal Marítimo de Pas-
sageiros da Taipa.

Em caso de número excessivo de inscritos na visita ao local, 
os inscritos serão divididos em grupos para efectuar as visitas 
ao local, os quais serão noti�cados pela DSAMA sobre os por-
menores.

14. Data de realização do acto público do concurso:

Local: Sala multifuncional da DSAMA, sita na Calçada da 
Barra, Região Administrativa Especial de Macau.

Dia e hora: dia 21 de Junho de 2022, terça-feira, pelas 10,00 
horas.

Em caso de encerramento da DSAMA para o referido acto 
público por motivos de força maior, a data de realização do 
acto público do concurso é adiada para o primeiro dia útil se-
guinte à mesma hora.

Os concorrentes ou os seus representantes devidamente 
mandatados devem estar presentes no acto público para os 
efeitos previstos no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho, e para esclarecer eventuais dúvidas relativas aos do-
cumentos apresentados no concurso.

15. Critérios de apreciação das propostas:

Preço apresentado na proposta: 60%

Plano de aprovisionamento de recursos humanos e aposta de 
recursos: 20%

Experiências na prestação do serviço de limpeza: 20%
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16. 

17. 

http://www.marine.gov.mo

 

 

 $5,912.00

16. Critério de adjudicação:

A adjudicação é efectuada ao concorrente com pontuação 
total mais elevada e, no caso de haver empate na pontuação 
total mais elevada, a adjudicação é efectuada nos termos pre-
vistos no programa do concurso.

17. Actualização, recti�cação e esclarecimento dos documen-
tos do concurso:

Os concorrentes deverão comparecer diariamente na Divi-
são Financeira do Departamento de Administração e Finan-
ças, sita no 1.º andar do Edifício da DSAMA, Calçada da Bar-
ra, Região Administrativa Especial de Macau, ou consultar a 
página electrónica da DSAMA (http://www.marine.gov.mo), a 
partir de 18 de Maio de 2022 e até à data limite para a entrega 
das propostas, para obter informações sobre a actualização, 
recti�cação e esclarecimento dos documentos do concurso.

Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água, 
aos 11 de Maio de 2022. 

O Director dos Serviços, substituto, Chou Chi Tak.

(Custo desta publicação $ 5 912,00)
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着

2 077/2022

 
Clube 

Despor t ivo Iok Cheng
Iok Cheng Sport Club
Iok Cheng

12
3 B

公 證 署 公 告 及 其 他 公 告   ANÚNCIOS NOTARIAIS E OUTROS

     

8

内

3
1

3

                              

                                       

 

 $2,194.00

(Custo desta publicação $ 2 194,00)

    

 

着
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2 078/2022

G r e a t e r B a y 
Area Rural Revitalization Research 
Association GBA Rural 
Research

3 D

福

8

 

 $2,598.00

(Custo desta publicação $ 2 598,00)
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彦

着

2 080/2022

彦

彦

氹

13 L

1

2

1

2

3

4
福

1

2

1

2

3

4

1

2

3

4

 

 $1,655.00

(Custo desta publicação $ 1 655,00)

    

 

着

2 082/2022

Macao New Soc ia l 
S t r a t u m F e d e r a t i o n

MNSSF

23A
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 $5,292.00

(Custo desta publicação $ 5 292,00)

    

 

着

2 084/2022

Associação de 
Serviço de Estudantes Ultramarinos 
de Macau China Macau 
C h i na O ver sea s St udent s S er v ic e 
Association
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21 F

 

 $1,971.00

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

    

 

着

2 083/2022

Associação de Cari-
dade Cultural Ci Hui Macau

Ci Hui Cultural Charity Associa-
tion Macau

1. 

2. 

123 12 A

1. 

2. 

3. 

 

1.  

2 . 
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3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

3. 

 

 $2,510.00

(Custo desta publicação $ 2 510,00)

    

 

着

2 085/2022

 

M a c a u 
O w ner  Ad m i n i s t rat ion Aut hor it y 
Association MOAAA

1. 
 

2. 

3. 

21 2 A
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 $1,787.00

(Custo desta publicação $ 1 787,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Intercâmbio 
Cultural de Novos Imigrantes de 

Macau

着

2022/ASS/M2 112

Associação de 
Intercâmbio Cultural de Novos Imi-
grantes de Macau Macao 
New Immigrants Cultural Exchange 
Association

1. 

2. 

3. 

6 601
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 Sou Wai Cheong

 $1,866.00

(Custo desta publicação $ 1 866,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/ASS/M2 114

29
1 C

 

 Sou Wai Cheong

 $1,261.00

(Custo desta publicação $ 1 261,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

着

2022/A S S/M2

115

29
1 C

爲

 

爲
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。

 Sou Wai Cheong

 $1,340.00

(Custo desta publicação $ 1 340,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 32

A s so c iaç ão de 
Educação Fónica Inglesa de Macau

Macau English Phonics Education 
Association MEPEA

120
13 A

 

 

 

 $1,958.00

(Custo desta publicação $ 1 958,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
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1/2022/ASS 30

Associação Desportiva 
Foca China Macau

C h i n a M a c a u S e a l 
Sports Association

氹

34 B

啓

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 $2,181.00

(Custo desta publicação $ 2 181,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 33

Macau Gong Music 
and Culture Association  
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11 D

 

 

1. 
 

2. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

1. 

2 . 

3. 

 

1. 

2 . 

3. 

 

 $2,142.00

(Custo desta publicação $ 2 142,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 34

Associação dos 
Antigos Alunos da Universidade Fooyin 
em Macau AAAUFYM

Fooyin University Alumni 
Assoc iat ion of Macao

FYUAAM

氹

522-526 3 G
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 $2,089.00

(Custo desta publicação $ 2 089,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 35

80-92
4
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 $1,800.00

(Custo desta publicação $ 1 800,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 36

Macao Dong Feng Sports 
Association

33-35 8 B
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 $2,142.00

(Custo desta publicação $ 2 142,00)

    

CARTÓRIO NOTARIAL 
DAS ILHAS

  

CERTIFICADO

2022
1/2022/ASS 37

Associação Desportiva e Recreativa 
Cultura Hong Kuong de Macau

氹 681
20 A

 

 $1,918.00

(Custo desta publicação $ 1 918,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Guangdong-Hong Kong-Macao 
Greater Bay Area Research 

Association for Brain-Intelligence 
Engineering

着
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2022
1/2022 24

Certi�co, para efeitos de publicação, que 
foi constituída por documento autenticado 
assinado neste cartório, no dia 6 de Maio de 
2022, uma associação com a denominação 
em epígrafe, cujos objecto e sede contam do 
estatuto em anexo, sendo acto constitutivo e 
estatuto arquivados neste cartório no maço 
de documentos de associações e de insti-
tuição de fundações do ano 2022, número 
1/2022, sob o documento número 24.

Guangdong-Hong Kong-Macao Greater 
Bay Area Research Association for 
Brain-Intelligence Engineering

24 B-C

70
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Cartório Privado, em Macau, aos 6 de 
Maio de 2022. — O Notário, Mak Heng Ip.

 $4,950.00

(Custo desta publicação $ 4 950,00)

    

CARTÓRIO PRIVADO 
MACAU

  

CERTIFICADO

Associação de Blockchain, En-
tretenimento, Arte e Tecnologia

Certi�co, para efeitos de publicação, que 
por título de constituição da associação au-
tenticado em 4 de Maio de 2022, arquivado 
neste cartório no maço de documentos de 
constituição de associações e de instituição 
de fundações número 1/2022 sob o docu-
mento número 1, uma associação com a 
denominação em epígrafe, cujos estatutos 
constam do articulado em anexo.
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Estatuto

Artigo primeiro

Um. A Associação tem a denominação 
em Português «Associação de Blockchain, 
Entretenimento, Arte e Tecnologia» (em 
abrev iatura «BEAT»), em ch inês “

”, e em i ng lê s 
«Blockchain, Entertainment, Arts and 
Technology Association» (em abreviatura 
«BEAT»).

Dois. A associação tem a sua sede na Ala-
meda Dr. Carlos D’Assumpção, n.os 181-187, 
Edifício Centro Comercial do Grupo Brilhan-
tismo, 9.º andar R, Macau.

Três. A sede da Associação poderá ser 
transferida por deliberação da Direcção 
para qualquer outro local, na RAEM, po-
dendo ser criadas delegações ou outras for-
mas de representação em qualquer outro 
local.

Artigo segundo

A Associação é uma pessoa colectiva 
de direito privado sem �ns lucrativos com 
duração ilimitada que se propõe realizar 
actividades de divulgação e promoção de 
manifestações artísticas e culturais, in-
cluindo:

a) Desenvolver, promover ou patrocinar 
actividades culturais, sociais, científicas, 
tecnológicas e artísticas; 

b) Contribuir para o enriquecimento, 
protecção e conservação do espólio da as-
sociação;

c) Incentivar a aprendizagem, o ensino e 
a investigação nas áreas das artes e cultura;

d) Promover a pesquisa, estudo e investi-
gação de novas tecnologias e, em especial, 
as suas aplicações nas áreas do entreteni-
mento, artes, espectáculos.

Artigo terceiro

Um. Os associados são efectivos e hono-
rários.

Dois. Podem inscrever-se como associa-
dos efectivos todos os que se identi�quem 
com os princípios e os ideais que a Asso-
ciação se propõe realizar.

Três. A admissão como associado de-
pende de proposta de dois associados e de 
aprovação pela Direcção.

Quatro. São associados honorários os 
que pela sua acção tenham contribuído 
para a realização dos �ns da Associação e 
sejam como tais reconhecidos pela Assem-
bleia-Geral.

Artigo quarto

Um. São direitos dos associados efecti-
vos:

a. Participar e votar na Assembleia-
-geral;

b. Eleger e ser eleito para os órgãos esta-
tutários.

Dois. São direitos de todos os associa-
dos:

a. Participar nas iniciativas da Asso-
ciação e gozar de quaisquer direitos e 
regalias que lhes sejam concedidos pela 
Assembleia-geral, pela Direcção ou pelos 
regulamentos internos;

b. Apresentar à Direcção as propostas e 
sugestões que entendam de interesse para 
a Associação;

c. Propor novos associados; e

d. Os demais direitos conferidos pelos 
presentes estatutos, pelos regulamentos in-
ternos e pelas deliberações da Assembleia-
-geral ou da Direcção.

Artigo quinto

São deveres dos associados:

a) Respeitar e cumprir os presentes esta-
tutos, os regulamentos internos e as delibe-
rações dos órgãos sociais;

b) Desempenhar os cargos para que fo-
rem designados;

c) Contribuir para a prossecução dos 
objectivos, progresso e prestígio da Asso-
ciação; e

d) Pagar, com pontualidade, as quotiza-
ções e outros encargos que forem aprova-
dos pelos órgãos competentes da Associa-
ção.

Artigo sexto

Um. Aos associados que praticarem 
actos contrários aos estatutos ou que des-
prestigiem a Associação podem ser aplica-
das pela Direcção as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Censura escrita; e

c) Expulsão.

Dois. A aplicação das sanções referidas 
no número anterior será precedida de pro-
cesso próprio, promovido pela Direcção.

Três. Os associados que, injustificada-
mente, tenham em dívida mais de seis 
meses de quotas �cam com os seus direitos 
suspensos.

Quatro. Das decisões da Direcção que 
aplicarem sanções cabe recurso para a 
Assembleia-geral.

Artigo sétimo

São órgãos da Associação:

a) Assembleia-geral;

b) Direcção; 

c) Conselho Fiscal; e

d) Conselho Consultivo.

Artigo oitavo

Um. A Assembleia-geral é o órgão su-
premo da Associação, sendo constituída 
por todos os associados no pleno gozo dos 
seus direitos, competindo-lhe em exclusivo:

a) Aprovar alterações aos estatutos;

b) Eleger e destituir os titulares dos ór-
gãos sociais; e

c) Definir as directivas de actuação da 
Associação.

Dois. A competência da Assembleia-
-geral abrange todas as matérias que não 
caibam na competência exclusiva dos res-
tantes órgãos sociais.

Artigo nono

Um. A Assembleia-geral reúne-se uma 
vez por ano, em sessão ordinária para 
apreciação do relatório de actividades e 
respectivo orçamento do ano seguinte, sen-
do convocada pelo Presidente da Direcção.

Dois . A Assembleia-geral pode ser 
extraordinariamente convocada pelo seu 
Presidente, por sua iniciativa, ou a reque-
rimento da Direcção, do Conselho Fiscal 
ou de um terço dos seus associados efecti-
vos, devendo a convocação ser, neste caso, 
acompanhada da indicação precisa dos 
assuntos a tratar.

Três. A Assembleia-geral é convocada 
por meio de carta registada, enviada com 
a antecedência mínima de 8 dias, ou me-
diante protocolo efectuado com a mesma 
antecedência; na convocatória indicar-se-á 
o dia, hora e local da reunião e a respectiva 
ordem de trabalhos.

Quatro. Os associados podem expressa-
mente autorizar a recepção das convocató-
rias por e-mail ou outro meio electrónico, 
dados cuja manutenção e registo será da 
responsabilidade da Direcção.

Artigo décimo

Um. A Assembleia-geral não pode de-
liberar, em primeira convocação, sem a 
presença de, pelo menos, metade dos seus 
associados.
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Dois. Na falta de quórum, a Assembleia-
-geral voltará a reunir-se, mediante nova 
convocação, dentro de um prazo não infe-
rior a quinze dias, caso em que deliberará 
com qualquer número de associados pre-
sentes.

Três. Sem prejuízo do que vem disposto 
no número seguinte, as deliberações são 
tomadas por maioria absoluta dos associa-
dos presentes.

Quatro. As deliberações sobre a alte-
ração dos estatutos e a dissolução da As-
sociação exigem o voto favorável de três 
quartos de todos os associados.

Artigo décimo primeiro

À Direcção compete:

a) Cumprir e fazer cumprir os presentes 
estatutos, os regulamentos internos e as 
deliberações dos demais órgãos sociais;

b) Representar a Associação, em juízo 
ou fora dele, activa ou passivamente, nos 
actos e contratos;

c) Dirigir, administrar e manter as acti-
vidades da Associação, assegurando a sua 
gestão e funcionamento;

d) Elaborar e submeter à Assembleia-
-geral, para aprovação, o relatório e contas 
anuais do exercício, bem como os planos 
de actividades e orçamentos anuais;

e) Deliberar sobre a admissão de asso-
ciados; 

f) Elaborar e aprovar quaisquer regu-
lamentos que se mostrem necessários ao 
funcionamento da Associação;

g) Administrar e dispor do património 
da Associação, bem como abrir, encerrar, 
e movimentar, a débito e a crédito, contas 
bancárias; e

h) Desempenhar outras tarefas que lhe 
sejam cometidas pela Assembleia-geral.

Artigo décimo segundo

A Direcção é constituída por um presi-
dente e dois vice-presidentes, eleitos pela 
Assembleia-geral, para um mandato de 
três anos.

Artigo décimo terceiro

Um. Compete a um dos vice-presidentes 
da Direcção substituir o presidente nas 
suas faltas ou impedimentos.

Dois. Nas faltas ou impedimentos dos 
membros da direcção, estes serão substituí-
dos pelo associado mais antigo da Associa-

ção que se encontre no pleno exercício dos 
seus direitos de associado.

Artigo décimo quarto

Um. O Conselho Fiscal é constituído por 
um presidente e dois vice-presidentes, elei-
tos pela Assembleia-geral, por mandato de 
três anos.

Dois. São atribuições do Conselho Fis-
cal:

a) Fiscalizar a actuação do órgão de ad-
ministração da pessoa colectiva;

b) Veri�car o património da pessoa co-
lectiva;

c) Elaborar um relatório anual sobre a 
sua acção �scalizadora; e

d) Cumprir as demais obrigações cons-
tantes da lei e dos estatutos. 

Artigo décimo quinto

Um. O Conselho Consultivo, órgão con-
sultivo da Direcção, é composto por um 
número máximo de quinze membros, sem-
pre em número ímpar, designados pela Di-
recção, de entre pessoas singulares ou co-
lectivas de reconhecido mérito, idoneidade 
e competência em qualquer dos ramos de 
actividade da Associação, que aceitem a 
designação.

Dois. Os membros do Conselho Consul-
tivo elegem de entre si o seu presidente.

Três. O presidente da Direcção tem as-
sento nas reuniões do Conselho Consulti-
vo, sem direito a voto.

Quatro. O mandato dos membros do 
Conselho Consultivo é coincidente com o 
mandato da Direcção.

Cinco. O Conselho reúne ordinariamen-
te uma vez por ano e, extraordinariamente, 
desde que convocado pelo seu presidente 
ou a pedido de um terço dos seus mem-
bros.

Artigo décimo sexto

Compete ao Conselho Consultivo:

a) Emitir parecer sobre o plano de acti-
vidades da Associação;

b) Emitir parecer sobre todas as maté-
rias relacionadas com as actividades da As-
sociação, quando solicitado pela Direcção;

c) Emitir parecer sobre o relatório anual 
de actividades; e

d) Emitir parecer sobre quaisquer outras 
matérias que o Conselho entenda conve-
niente.

Artigo décimo sétimo

Um. Sem prejuízo do disposto nos arti-
gos anteriores quanto à convocação e ao 
funcionamento dos órgãos da associação 
pode ser permitida a participação dos asso-
ciados nas actividades, reuniões e votações 
através de vídeo-conferência ou meios aná-
logos.

Dois . Compete à Direcção f ixar em 
regulamento interno as condições de 
participação nas actividades, reuniões ou 
deliberações efectuadas através desses 
meios, garantindo a correcta participação 
e imediação aos membros presentes nos 
diferentes locais em que a reunião decorre.

Três. Para todos os efeitos, nomeada-
mente para o cálculo do quórum e da 
maioria qualificada, a participação nos 
termos do número anterior equivale à pre-
sença física do associado.

Artigo décimo oitavo

A Associação obriga-se, mediante a 
assinatura conjunta de dois membros da 
Direcção, uma das quais será obrigatoria-
mente do presidente ou de quem o substi-
tuir, nos termos estatutários, excepto para 
a prática de actos de mero expediente, que 
apenas requer a assinatura de um membro 
da Direcção.

Artigo décimo nono

Um. O património da Associação é cons-
tituído por todos os bens móveis e imóveis 
que por qualquer título venha a adquirir.

Dois. São rendimentos da Associação os 
provenientes das quotizações e quaisquer 
donativos e contribuições.

Três. Em caso de dissolução da Associa-
ção, a Assembleia-geral promoverá a liqui-
dação do património.

Cartório Privado, em Macau, aos 4 de 
Maio de 2022. — O Notário, Nuno Simões.

 $5,082.00

(Custo desta publicação $ 5 082,00)

    

 

着

2 079/2022
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Associação das Mulheres 
de Verdade e da Bondade de Macau

Macau True Goodwi l l 
Women Association MTGWA

335
341 15 S

 

 

 $1,156.00

(Custo desta publicação $ 1 156,00)

    

 

着

2 081/2022

 

 $657.00

(Custo desta publicação $ 657,00)

    

 

着

2 086/2022

 Ch i nese  
Education & Information Promotion 
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 $5,082.00

(Custo desta publicação $ 5 082,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/A S S/M2
111

3 G

 Sou Wai Cheong

 $696.00

(Custo desta publicação $ 696,00)
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2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

2022/A S S/M2
113

2
2

15 3

5 3

 Sou Wai Cheong

 $683.00

(Custo desta publicação $ 683,00)

    

2.º CARTÓRIO NOTARIAL 
DE MACAU

  

CERTIFICADO

Associação Promotora para as 
Indústrias Criativas na Freguesia 

de São Lázaro

2022/A S S/M2
116

3

 Sou Wai Cheong

 $341.00

(Custo desta publicação $ 341,00)
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CITIBANK N.A. MACAU

Balancete do razão em 31 de Março de 2022

 O Gerente da Sucursal de Macau,

Gavin Yu

A Chefe da Contabilidade,

Carol Tam

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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BANCO NACIONAL ULTRAMARINO, S.A.

Balancete do razão em 31 de Março de 2022

 Patacas

O Chefe da Contabilidade,

Evan Cheang

O Presidente da Comissão Executiva,

Carlos Manuel Sobral Cid da Costa Álvares

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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中國建設銀行澳門分行

試算表於二零二二年三月三十一日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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HAITONG BANK, SUCURSAL DE MACAU

Balancete do razão em 31 de Março de 2022

 O Gerente-Geral,

Lu, Xiao Li

Gestor Financeiro,

Wong Lai Kai

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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第一商業銀行股份有限公司 澳門分行

試算表於二零二二年三月三十一日

 $2,480.00

(Custo desta publicação $ 2 480,00)
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HANG SENG BANK LIMITED — SUCURSAL DE MACAU

32/93/M
(Publicações ao abrigo do artigo 76.º do RJSF, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 32/93/M, de 5 de Julho)

Balanço anual em 31 de Dezembro de 2021

 
 (Em patacas)
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 (Em patacas)
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Demonstração de resultados do exercício de 2021

Conta de exploração

 
 (Em patacas)

Conta de lucros e perdas

 
 (Em patacas)
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 (Em patacas)

O Gerente da Sucursal de Macau,

Isidorus Fong

O Chefe da Contabilidade

Jeffrey Ng

Macau, 25 de Abril de 2022.

2021 2019 着  Omicron 

2021
2021 12 31

17.25 145.51 1.37

Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau) — Síntese do Relatório de Actividades

A conjuntura de exploração do ano de 2021 manteve-se ainda repleta de desa�os. As economias e as sociedades no mundo inteiro conti-
nuaram a sofrer as consequências negativas decorrente da epidemia de COVID-19. Com o surgimento da variante Omicron na segunda 
metade do ano, foram novamente afectados o ambiente de negócios e de investimento, bem como as cadeias de abastecimento do comér-
cio e do mundo, levando a atrasos na recuperação da economia.
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Face a este ambiente difícil, o Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau) prosseguiu com o seu princípio de “ter por base os clientes” 
tendo em vista oferecer um serviço bancário mais simples e mais conveniente, assim como uma experiência de melhor qualidade visando 
aumentar a capacidade no âmbito das suas actividades no futuro. Com a promoção activa de negócios inovadores, o Banco logrou pro-
porcionar aos seus clientes e à comunidade mais e melhores benefícios.

As actividades principais exercidas pela Sucursal de Macau destinadas aos clientes comerciais e individuais, no ano de 2021, consistiram 
na prestação de diversos tipos de serviços bancários, incluindo serviços diversi�cados de depósito e �nanciamento comercial, serviços 
comerciais transfronteiriços em renminbi, créditos hipotecários por imóveis, �nanciamento empresarial, transferências e operações cam-
biais, cobrança de títulos e serviços de agenciamento de seguros. À data de 31 de Dezembro de 2021, os depósitos e créditos de clientes 
totalizavam respectivamente MOP1.725 milhões e MOP14.551 milhões, sendo o lucro, deduzido do imposto anual, de MOP137 milhões.

Perspectivando o futuro, a Sucursal continuará a adoptar uma abordagem dinâmica, mas também estratégica, para suas operações, por 
forma a atingir um crescimento sustentável face às inconstantes condições de mercado. Continuará, ao mesmo tempo, a investir no aper-
feiçoamento do posicionamento dos seus serviços, a participar activamente no empréstimo sindicado, a explorar as oportunidades no 
mercado de �nanças verdes, e, simultaneamente, a agarrar as novas oportunidades que se proporcionam no âmbito da Grande Baía.

Em nome da administração da Sucursal, gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar todo o nosso sincero apreço pelo gran-
de e contínuo apoio que temos recebido por parte dos vários órgãos do Governo, clientes e pessoal.

O Gerente da Sucursal do

Hang Seng Bank Limited (Sucursal de Macau),

Fong Chi Cheng

 

Relatório dos auditores externos sobre as demonstrações �nanceiras resumidas 

Hang Seng Bank Limited – Sucursal de Macau

As demonstrações �nanceiras resumidas anexas do Hang Seng Bank Limited — Sucursal de Macau (Sucursal) referentes ao exercício 
�ndo em 31 de Dezembro de 2021 resultam das demonstrações �nanceiras auditadas e dos registos contabilísticos da Sucursal referentes 
ao exercício �ndo naquela data. Estas demonstrações �nanceiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 
2021 e a demonstração dos resultados do exercício �ndo naquela data, são da responsabilidade da Gerência da Sucursal. A nossa respon-
sabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre se as demonstrações �nanceiras 
resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações �nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos 
da Sucursal, e sem qualquer outra �nalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante terceiros pelo conteú-
do deste relatório.
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Auditámos as demonstrações �nanceiras da Sucursal referentes ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com as Normas 
Sucintas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas 
sobre estas demonstrações �nanceiras, no relatório de 25 de Abril de 2022.

As demonstrações �nanceiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a demonstração dos resultados, a demons-
tração de alterações nas reservas e a demonstração dos �uxos de caixa do exercício �ndo naquela data, e um resumo das principais políti-
cas contabilísticas.

Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações �-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal.

Para uma melhor compreensão da posição �nanceira da Sucursal, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações �nanceiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações �nanceiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente.

Li Ching Lap Bernard
Contabilista Habilitado a Exercer a Pro�ssão
PricewaterhouseCoopers 

Macau, 25 de Abril de 2022.

 $12,400.00

(Custo desta publicação $ 12 400,00)
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China Life Insurance (Overseas) Co. Ltd

Balanço em 31 de Dezembro de 2021
 
 Patacas

MOP2,575
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 Patacas

 
 Patacas
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- Conta de exploração do exercício de 2021 -
 
 Patacas
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- Conta de ganhos e perdas do exercício de 2021 -

 
 Patacas

Gerente Geral do Departamento de Finanças e Contabilidade

Cui Nianzhai

Procurador

Zhou Shijun

Relatório de Actividades

No ano de 2021, a Sucursal de Macau da China Life Insurance (Overseas) Company Limited (doravante designada por “Sucursal de 
Macau”) auferiu 11.8 bilhões de patacas em termos de prémios, e o lucro líquido anual foi 67.59 milhões .

O montante total de investimento por parte das sucursais de Macau e Hong Kong no Projecto de Pre-IPO da Lung Ming Co., Ltd (adiante 
denominada por “Lung Ming Mining”) foi 200 milhões de dólares americanos. Em 2016, a Companhia transferiu o saldo total de investi-
mento da sucursal de Hong Kong na Lung Ming Mining à de Macau, sendo 339 milhões de patacas de quotas e 895 milhões de patacas de 
empréstimos. Devido à mudança violenta da económica global, a queda signi�cante do preço do minério de ferro bem como o ambiente 
não satisfatório de investimento do mercado global de capitais, Lung Ming não conseguiu ser listada em bolsas de valor como esperado. 
Tomando em conta a incerteza da recuperação do investimento no Projecto da Lung Ming Mining e no princípio da prudência operacio-
nal e �nanceira, as provisões para a depreciação de activos relativamente a este investimento foi feita uma provisão para redução ao valor 
recuperável de 508 milhões de patacas em 2016.

No ano de 2017 a companhia devolveu à sucursal de Hong Kong o saldo de 470 milhões de patacas do Projecto de Pre-IPO da Lung 
Ming Mining, e o saldo contabilístico passou a ser 398 milhões de patacas. Em 2018, as provisões para a deprecição de activos, relativa-
mente ao investimento em acções de Lung Ming Mining, da sucursal de Macau, foram 219 milhões de patacas e o saldo contabilístico 
passou a ser 178 milhões de patacas. No �nal de 2019 o saldo contabilístico de Lung Ming Mining foram de 178 milhões de patacas. Em 
2020, as provisões para a deprecição de activos, relativamente ao investimento em acções de Lung Ming Mining, da sucursal de Macau, 
foram 178 milhões de patacas até o �m do corrente ano o saldo contabilístico passou a ser zero patacas.

Estamos em Macau há 32 anos, com a �loso�a cooperativa de “Life Long Promise, Life Long Promise”, conseguindo o activo total de 
77.1 bilhões de patacas até aos �nais do ano 2021. Foram atribuídas à China Life Insurance (Overseas) Company Limited a avaliação 
A11 da Solidez Financeira de Seguros pela Moody’s e a avaliação A2 do crédito de Emitente de Moeda Local a Longo Prazo e da Solidez 
Financeira de Seguradora pela Standard & Poor’s. Nos �nais de 2021, a companhia-mãe China Life Insurance (Group) Company ocupa 
o número 32 das 500 maiores companhias do mundo.

No futuro, iremos continuar a envidar todos esforços no sentido de proporcionar aos cidadãos de Macau serviços de boa qualidade de 
seguros de vida e contribuir para o desenvolvimento e construção de Macau para retribuir o apoio e a con�ança dos clientes.

–––––––
1 até o dia 31 de Dezembro de 2021
2 até o dia 19 de Dezembro de 2021
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Relatório dos Auditores Externos sobre as Demonstrações Financeiras Resumidas 

Para a Gerência da China Life Insurance (Overseas) Company Limited – Sucursal de Macau 

As demonstrações �nanceiras resumidas anexas da China Life Insurance Company Limited — Sucursal de Macau (Sucursal) referentes 
ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021 resultam das demonstrações �nanceiras auditadas e dos registos contabilísticos da Sucur-
sal referentes ao exercício �ndo naquela data. Estas demonstrações �nanceiras resumidas, as quais compreendem o balanço em 31 de 
Dezembro de 2021 e a demonstração dos resultados do exercício �ndo naquela data, são da responsabilidade da Gerência da Sucursal. 
A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião, unicamente dirigida a V. Exas. enquanto Gerência, sobre se as demons-
trações �nanceiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações �nanceiras auditadas e com os re-
gistos contabilísticos da Sucursal, e sem qualquer outra �nalidade. Não assumimos responsabilidade nem aceitamos obrigações perante 
terceiros pelo conteúdo deste relatório. 

Auditámos as demonstrações �nanceiras da Sucursal referentes ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021 de acordo com as Normas 
Sucintas de Auditoria emitidas pelo Governo da Região Administrativa Especial de Macau, e expressámos a nossa opinião sem reservas 
sobre estas demonstrações �nanceiras, no relatório de 29 de Abril de 2022. 

As demonstrações �nanceiras auditadas compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a demonstração dos resultados, a de-
monstração de alterações na conta da sede e a demonstração dos �uxos de caixa do exercício �ndo naquela data, e um resumo das princi-
pais políticas contabilísticas. 

Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as demonstrações �-
nanceiras auditadas e com os registos contabilísticos da Sucursal. 

Para uma melhor compreensão da posição fmanceira da Sucursal, dos resultados das suas operações e do âmbito da nossa auditoria, as 
demonstrações �nanceiras resumidas em anexo devem ser lidas em conjunto com as demonstrações �nanceiras auditadas e com o res-
pectivo relatório do auditor independente. 

NgWaiYing 

Contabilista Habilitado a Exercer a Pro�ssão

PricewaterhouseCoopers 

Macau, 29 de Abril de 2022

 $11,160.00

(Custo desta publicação $ 11 160,00)
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SEGURADORA VIDA FWD (MACAU), S.A. 

Balanço em 31 de Dezembro de 2021

 Patacas

 Patacas
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- Conta de Exploração do Exercício de 2021 -

 Patacas

  Patacas
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 - Conta de ganhos e perdas do exercício de 2021 -

 Patacas

Contabilista

Wong Shun Chiu

Administrador-delegado

Lau Ming Chung

Sumário do Relatório de Negócios 

A Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. (“FWD Macau”) é uma sociedade de seguros de vida da Ásia-Pací�co do Grupo FWD. O 
Grupo FWD tem operações em 10 mercados na Ásia, incluindo nalguns dos mercados de seguros de crescimento mais rápido do mundo 
servindo mais de 10 milhões de clientes. A FWD Macau oferece produtos de seguro na área de protecção de vida, cobertura médica e 
doenças graves em Macau. A operação da FWD em Hong Kong — FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited, foi premiada 
com excelentes notações de crédito por agências de classi�cação internacionais. 

O posicionamento inovador e os produtos de fácil compreensão da FWD, combinados com a tecnologia digital, proporcionam aos clientes 
uma experiência de seguro mais simples, rápida e harmoniosa. Com a nossa �loso�a e política de colocar os clientes em primeiro 
lugar, estamos empenhados em criar uma nova experiência de seguros para o público. 

Em 2021, apesar da pandemia, o negócio dos seguros de vida da FWD Macau continuou a desenvolver-se bem com um total de receitas 
de prémios no valor de 876 milhões de Patacas. A FWD Macau continuará a servir os nossos clientes com toda a alma e coração, insistin-
do em colocar os clientes em primeiro lugar e fazendo bom uso da tecnologia, tendo como objectivo principal o melhoramento contínuo 
da experiência do cliente. Ao mesmo tempo, reforçaremos a formação dos nossos funcionários e agentes para continuar a desenvolver as 
suas carreiras e acrescentar os seus valores, de modo a que os clientes possam ter uma experiência de seguro mais pro�ssional e meticu-
losa. Olhando para o futuro, continuaremos a desenvolver produtos inovadores que satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, for-
necendo canais e serviços de contacto convenientes e diversi�cados aos nossos clientes, e continuaremos a expandir os nossos negócios e 
reforçar a nossa posição no mercado de Macau. 

Para mais informações, por favor visite: http://www.fwd.com.mo/. 

Macau, 5 de Maio de 2022. 

Conselho de Administração (Até Dezembro 31, 2021) 

Presidente — Lau Chi Kin     

Administrador-delegado — Lau Ming Chung 

Administrador — Wong Tai Chao  

Conselho Fiscal

Presidente — Lo Kwok Chung, Raymond 

Vice-Presidente — Leung Wai Keung 

Membro — Leong Ngan Peng — auditor 

Secretário — Rui Pinto Proença 

Accionistas com participação quali�cada Acções  Percentagem %

FWD Management Holdings Limited 6,814,373 99.99997
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ao ano Fiscal de 2021

Ex.mos Senhores Accionistas da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A.

De acordo com o estabelecido no Código Comercial e nos Estatutos da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. (“Sociedade”), apresen-
tamos o relatório da acção �scalizadora deste Conselho Fiscal e emitimos o nosso parecer relativo ao ano �ndo em 31 de Dezembro de 
2021.

1. Relatório de Acção Fiscalizadora

Durante o ano de 2021, monitorizámos com regularidade as actividades de gestão do Conselho de Administração e as operações da 
Sociedade. O nosso trabalho de supervisão incluiu a presença nas reuniões do Conselho de Administração da Sociedade, revisão e análise 
dos relatórios trimestrais e outras informações contabilísticas submetidas à Autoridade Monetária de Macau, assim como outros proce-
dimentos que considerámos adequados.

2. Parecer do Conselho Fiscal

Baseado nos resultados das nossas acções �scalizadoras e após a análise cuidada de toda a documentação que nos foi atempadamente 
proporcionada, relatamos o seguinte:

1. Obtivemos toda a informação e explicações que considerámos necessárias à emissão desta opinião.

2. É a nossa opinião que as contas anuais da Sociedade foram adequadamente preparadas, aplicando os princípios contabilísticos cor-
rectos e apresentam de forma verdadeira a posição �nanceira da sociedade a 31 de Dezembro de 2021, assim como os resultados das 
suas operações para o exercício �ndo naquela data.

3. É a nossa opinião que o relatório do Conselho de Administração está correcto e completo, e apresenta de forma clara, concisa e verda-
deira a situação económica da Sociedade, assim como a evolução dos negócios desta ao longo do ano.

4. É nossa opinião que a proposta de aplicação de resultados é adequada à situação �nanceira da Sociedade. 

5. Não tomámos conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade durante o exercício.

Recomendamos, por isso, ao único accionista, com direito de voto, que aprove as contas anuais, o relatório do conselho de administração 
e a proposta de aplicação dos resultados do exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021.

Lo Kwok Chung, Raymond     

Presidente do Conselho Fiscal    

Leong Ngan Peng, Auditor

Membro do Conselho Fiscal

Macau, aos 29 de Março de 2022.

Relatório de Auditor Independente sobre Demonstrações Financeiras Resumidas

Para os accionistas da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. 

(sociedade por acções de responsabilidade limitada, registada em Macau)

Procedemos à auditoria das demonstrações �nanceiras da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. relativas ao ano de 2021, nos termos das 
Normas de Auditoria e Normas Técnicas de Auditoria da Região Administrativa Especial de Macau. No nosso relatório, datado de 29 
de Março de 2022, expressámos uma opinião sem reservas relativamente às demonstrações �nanceiras das quais as presentes constituem 
um resumo.

As demonstrações �nanceiras a que acima se alude compreendem o balanço, à data de 31 de Dezembro de 2021, a demonstração de 
resultados e a outro rendimento integral, a demonstração de alterações no capital próprio e a demonstração de �uxos de caixa relativas 
ao ano �ndo, assim como um resumo das políticas contabilísticas relevantes e outras notas explicativas.

As demonstrações �nanceiras resumidas preparadas pela gerência resultam das demonstrações �nanceiras anuais auditadas a que acima 
se faz referência. Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras resumidas são consistentes, em todos os aspectos materiais, com as de-
monstrações �nanceiras auditadas.

Para a melhor compreensão da posição �nanceira da Seguradora Vida FWD (Macau), S.A. e dos resultados das suas operações, no 
período e âmbito abrangido pela nossa auditoria, as demonstrações �nanceiras resumidas devem ser lidas conjuntamente com as 
demonstrações �nanceiras das quais as mesmas resultam e com o respectivo relatório de auditoria.

Chau Suet Fung Dilys CPA

Ernst & Young — Auditores

Contabilista Habilitado a Exercer a Pro�ssão

Macau, aos 29 de Março de 2022.

 $9,920.00

(Custo desta publicação $ 9 920,00)
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THE CANADA LIFE ASSURANCE COMPANY

BALANÇO EM DE 31/12/2021

Patacas
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CONTA DE EXPLORAÇÃO (RAMO VIDA) DO EXERCÍCIO DE 2021

Patacas
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CONTA DE GANHOS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2021

Patacas

Contabilista

Jack Lee

Procurador

Robert Valitchka

Relatório de Actividades do ano de 2021

A «The Canada Life Assurance Company», em conformidade com as disposições legais vigentes, informa, sumariamente, sobre as acti-
vidades da Companhia no território de Macau no ano de 2021. A Companhia registou prémios brutos de MOP2.126.258 re�ectindo uma 
redução de MOP198.023 em relação ao ano anterior.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RESUMIDAS

Para os accionistas da The Canada Life Assurance Company 

Referente a The Canada Life Assurance Company – Sucursal de Macau

As demonstrações �nanceiras resumidas anexas que compreendem o balanço em 31 de Dezembro de 2021, a demonstração dos resulta-
dos relativas ao exercício então �ndo, são extraídas das demonstrações �nanceiras auditadas da The Canada Life Assurance Company — 
Sucursal de Macau relativas ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021. Expressámos uma opinião de auditoria não modi�cada sobre 
essas demonstrações �nanceiras no nosso relatório datado de 26 de Abril de 2022. 

As demonstrações �nanceiras resumidas não contêm todas as divulgações exigidas pelas Normas de Relato Financeiro da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau. Por isso, a leitura das demonstrações �nanceiras resumidas não substitui a leitura das demonstrações 
�nanceiras auditadas da The Canada Life Assurance Company — Sucursal de Macau.

Responsabilidade da Gerência pelas Demonstrações Financeiras Resumidas

A Gerência é responsável pela preparação de um resumo das demonstrações �nanceiras auditadas de acordo com o Decreto-Lei n.º 27/97/M, 
alterado pela Lei n.º 21/2020 “Regime jurídico da actividade seguradora”.

Responsabilidade do Auditor

A nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre as demonstrações �nanceiras resumidas baseada nos nossos procedimentos, os 
quais foram conduzidos de acordo com a Norma Internacional de Auditoria (ISA) 810, Trabalhos para Relatar sobre Demonstrações Fi-
nanceiras Resumidas, constante das Normas de Auditoria.

Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações �nanceiras resumidas extraídas das demonstrações �nanceiras auditadas da The Canada Life Assu-
rance Company — Sucursal de Macau relativas ao exercício �ndo em 31 de Dezembro de 2021 são consistentes, em todos os aspectos ma-
teriais, com essas demonstrações �nanceiras, de acordo com o Decreto-Lei n.º 27/97/M, alterado pela Lei n.º 21/2020 “Regime jurídico 
da actividade seguradora”.

Kuan Ho Weng

Contabilista habilitada a exercer a pro�ssão

Deloitte Touche Tohmatsu — Sociedade de Auditores 

26 de Abril de 2022, em Macau

 $7,440.00

(Custo desta publicação $ 7 440,00)
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