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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 20 de Maio de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $285,757.00
(Custo desta publicação $ 285 757,00)

市 政 署

公 告

002/IAM/2022

2022

2022

163

http://www.iam.gov.mo

$40,000.00

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Anúncio

Concurso Público n.º 002/IAM/2022

 «Feira de Natal do Ano 2022 — Fornecimento de instalações 

recreativas infantis, produção e concepção de decorações do 

local e prestação de serviços de gestão»

Faz-se público que, por deliberação do Conselho de Ad-
ministração para os Assuntos Municipais do IAM, tomada 
na sessão de 13 de Maio de 2022, se acha aberto o concurso 
público para a «Feira de Natal do Ano 2022 — Fornecimento 
de instalações recreativas infantis, produção e concepção de 
decorações do local e prestação de serviços de gestão».

O programa do concurso e o caderno de encargos podem 
ser obtidos, durante o horário de expediente, no Núcleo de Ex-
pediente e Arquivo do IAM, sito na Avenida de Almeida Ri-
beiro, n.º 163, r/c, Macau, como também ser descarregados gra-
tuitamente da página electrónica do IAM (http://www.iam.gov.
mo). Os concorrentes que pretendam fazer o descarregamento 
dos documentos acima referidos assumem também a responsa-
bilidade pela consulta de eventuais actualizações e alterações 
das informações na nossa página electrónica durante o período 
de entrega das propostas.  

O prazo para a entrega das propostas termina às 12,00 horas 
do dia 22 de Junho de 2022. Os concorrentes devem entregar 
as propostas e os documentos no Núcleo de Expediente e Ar-
quivo do IAM e prestar uma caução provisória no valor de 
$40 000,00 (quarenta mil patacas). A caução provisória pode 
ser prestada em numerário ou garantia bancária. Caso seja 
em numerário, a prestação da caução deve ser efectuada na 
Tesouraria da Divisão de Assuntos Financeiros do IAM ou 
no Banco Nacional Ultramarino de Macau, juntamente com a 
guia de depósito (em triplicado), havendo ainda que entregar 
a referida guia na Tesouraria da Divisão de Assuntos Finan-
ceiros do Instituto, após a prestação da caução, para efeitos de 
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6

6

 

 $2,606.00

法 律 及 司 法 培 訓 中 心

通 告

1-3

 Manuel Marcelino Escovar Trigo

 $1,144.00

levantamento do respectivo recibo oficial. Caso seja sob a for-
ma de garantia bancária, a prestação da caução deve ser, obri-
gatoriamente, efectuada na Tesouraria da Divisão de Assuntos 
Financeiros do IAM. As despesas resultantes da prestação de 
cauções constituem encargos do concorrente.

O acto público do concurso realizar-se-á no Centro de For-
mação do IAM, sito na Avenida da Praia Grande, Edifício 
China Plaza, 6.º andar, pelas 10,00 horas do dia 23 de Junho de 
2022.

O IAM organizará uma sessão de esclarecimento pública no 
Centro de Formação do IAM, sito na Avenida da Praia Gran-
de, Edifício China Plaza, 6.º andar, pelas 15,00 horas do dia 8 
de Junho de 2022.

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 25 de Maio de 
2022.

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

(Custo desta publicação $ 2 606,00)

CENTRO DE FORMAÇÃO JURÍDICA E JUDICIÁRIA

Aviso

Sexto curso e estágio de formação para ingresso nas 

magistraturas judicial e do Ministério Público

Faz-se público que, na sequência da publicação da lista 
classificativa final dos candidatos ao concurso para admissão 
ao sexto curso e estágio de formação para ingresso nas magis-
traturas judicial e do Ministério Público, no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 18, II Série, 
de 4 de Maio de 2022, a data e hora do início do sexto curso e 
estágio de formação, bem como o local de apresentação dos es-
tagiários, são respectivamente, o dia 25 de Julho de 2022, pelas 
9,30 horas, no Centro de Formação Jurídica e Judiciária, sito 
na Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, Edifício Banco Luso 
Internacional, 18.º andar, Macau.

Centro de Formação Jurídica e Judiciária, aos 24 de Maio de 
2022.

O Presidente do Conselho Pedagógico, Manuel Marcelino 
Escovar Trigo.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)
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經 濟 及 科 技 發 展 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

通 告

Aviso

商標的保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

97/99/M

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

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

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

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

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

meses para a apresentação de reclamação.

[210]  N.º : N/189759

[220]  Data de pedido : 2021/11/04

[730]  Requerente : Groupe Atallah Inc.

  Endereço : 333 Chabanel St W #900 Montreal, 

Quebec H2N 2E7 Canadá

  Nacionalidade :  Canadiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e ad-

ministração de empresas; funções administrativas; ser-

viços de venda a retalho, serviços de venda a retalho 

on-line, serviços de mercado on-line, serviços de con-

cessionária [exploração comercial] on-line, serviços de 

dropship [negócios comerciais], serviços de consigna-

ção e serviços de distribuição por grosso; serviços de 

venda a retalho, serviços de venda a retalho on-line, 

serviços de mercado on-line, serviços de concessioná-

ria [exploração comercial] on-line relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de moda, 

acessórios de vestuário, perfumaria, cosméticos, arti-

gos cosméticos, produtos de higiene pessoal, dispositi-

vos, produtos e preparações de saúde, beleza e cuida-

dos pessoais, acessórios, ferramentas, produtos e pre-

parações para os cabelos, produtos para uso domésti-

co, produtos ópticos, relógios e relojoaria, joalharia, 

artigos de decoração, artigos para o lar, produtos para 

bebés e artigos para bebés, computadores, hardware 

informático e periféricos, telemóveis e smartphones, 

acessórios para telemóveis e smartphones, metais pre-

ciosos e suas ligas, pedras preciosas e semipreciosas, 

porcelana e faiança, artigos e acessórios para fumar, 

artigos de escritório e artigos de papelaria, malas, ma-

las e sacos de transporte, chapéus-de-chuva e guarda-

-sóis, utensílios domésticos, roupa de casa, têxteis e 

mantas, tecidos e capas de tecido para uso doméstico, 

talheres, tapetes e esteiras, livros e publicações, deco-

ração para o lar, utensílios de cozinha, utensílios do-

mésticos, brinquedos, jogos e brinquedos, roupas e 

acessórios para animais de estimação, produtos para 

animais de estimação, garrafas de água, velas, acessó-

rios para velas e fragrâncias para o lar, óleos essen-

ciais, esculturas, instrumentos de escrita, cadernos e 

diários, material de escritório, material para artes e 

ofícios, dispositivos eletrónicos, tecnologia doméstica, 

software de tecnologia doméstica, sistemas inteligen-

tes, hardware de computação e acessórios de tecnolo-

gia doméstica, equipamentos de ginástica, equipamen-

tos desportivos, equipamentos de fitness, acessórios de 

banho, produtos de bem-estar e nutrição, suplementos 

e vitaminas e minerais, luminárias, móveis de interior 

e exterior, artigos de desporto ao ar livre, artigos de 

couro e imitações de couro, produtos de bem-estar 

(wellness) sexual, eletrodomésticos, home theater, arte 

digital, tokens não fungíveis (NFTs), consolas de jo-

gos, videojogos e acessórios, equipamentos para jogos, 

produtos electrónicos, serviços de dropship [negócios 

comerciais], serviços de consignação e serviços de dis-

tribuição por grosso com software descarregável e 

aplicações de software; fornecimento de serviços de 

venda a retalho, serviços de venda a retalho on-line, 

serviços de mercado on-line, serviços de concessioná-

ria [exploração comercial] on-line relacionados com 

vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de moda, 

acessórios de vestuário, perfumaria, cosméticos, arti-

gos cosméticos, produtos de higiene pessoal, dispositi-

vos, produtos e preparações de saúde, beleza e cuida-

dos pessoais, acessórios, ferramentas, produtos e pre-

parações para os cabelos, produtos para uso domésti-
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co, produtos ópticos, relógios e relojoaria, joalharia, 

artigos de decoração, artigos para o lar, produtos para 

bebés e artigos para bebés, computadores, hardware 

informático e periféricos, telemóveis e smartphones, 

acessórios para telemóveis e smartphones, metais pre-

ciosos e suas ligas, pedras preciosas e semipreciosas, 

porcelana e faiança, artigos e acessórios para fumar, 

artigos de escritório e artigos de papelaria, malas, ma-

las e sacos de transporte, chapéus-de-chuva e guarda-

-sóis, utensílios domésticos, roupa de casa, têxteis e 

mantas, tecidos e capas de tecido para uso doméstico, 

talheres, tapetes e esteiras, livros e publicações, deco-

ração para o lar, utensílios de cozinha, utensílios do-

mésticos, brinquedos, jogos e brinquedos, roupas e 

acessórios para animais de estimação, produtos para 

animais de estimação, garrafas de água, velas, acessó-

rios para velas e fragrâncias para o lar, óleos essen-

ciais, esculturas, instrumentos de escrita, cadernos e 

diários, material de escritório, material para artes e 

ofícios, dispositivos electrónicos, tecnologia domésti-

ca, software de tecnologia doméstica, sistemas inteli-

gentes, hardware de computação e acessórios de tec-

nologia doméstica, equipamentos de ginástica, equipa-

mentos desportivos, equipamentos de fitness, acessó-

rios de banho, produtos de bem-estar e nutrição, su-

plementos e vitaminas e minerais, luminárias, móveis 

de interior e exterior, artigos de desporto ao ar livre, 

artigos de couro e imitações de couro, produtos de 

bem-estar (wellness) sexual, eletrodomésticos, home 

theater, arte digital, tokens não fungíveis (NFTs), con-

solas de jogos, videojogos e acessórios, equipamentos 

para jogos, produtos electrónicos,, serviços de drop-

ship [negócios comerciais], serviços de consignação e 

serviços de distribuição por grosso por meio de um te-

lefone ou telemóvel, dispositivo portátil com acesso à 

Internet, ou outro dispositivo de telecomunicações; 

fornecimento de um conjunto de informações na web e 

em portais on-line no domínio do comércio entre con-

sumidores e empresas para que os consumidores pos-

sam entrar, gerir e alterar um perfil de compra, paga-

mento e entrega e para que os vendedores possam en-

trar, gerir e alterar as suas listas de produtos; a reu-

nião, em benefício de terceiros, através da Internet, de 

uma variedade de retalhistas através de um centro co-

mercial virtual, permitindo aos clientes visualizar e 

adquirir bens e serviços de forma conveniente; servi-

ços de comércio electrónico relacionados com vestuá-

rio, calçado, chapelaria, acessórios de moda, acessó-

rios de vestuário, perfumaria, cosméticos, artigos cos-

méticos, produtos de higiene pessoal, dispositivos, 

produtos e preparações de saúde, beleza e cuidados 

pessoais, acessórios, ferramentas, produtos e prepara-

ções para os cabelos, produtos para uso doméstico, 

produtos ópticos, relógios e relojoaria, joalharia, arti-

gos de decoração, artigos para o lar, produtos para be-

bés e artigos para bebés, computadores, hardware in-

formático e periféricos, telemóveis e smartphones, 

acessórios para telemóveis e smartphones, metais pre-

ciosos e suas ligas, pedras preciosas e semipreciosas, 

porcelana e faiança, artigos e acessórios para fumar, 

artigos de escritório e artigos de papelaria, malas, ma-

las e sacos de transporte, chapéus-de-chuva e guarda-

-sóis, utensílios domésticos, roupa de casa, têxteis e 

mantas, tecidos e capas de tecido para uso doméstico, 

talheres, tapetes e esteiras, livros e publicações, deco-

ração para o lar, utensílios de cozinha, utensílios do-

mésticos, brinquedos, jogos e brinquedos, roupas e 

acessórios para animais de estimação, produtos para 

animais de estimação, garrafas de água, velas, acessó-

rios para velas e fragrâncias para o lar, óleos essen-

ciais, esculturas, instrumentos de escrita, cadernos e 

diários, material de escritório, material para artes e 

ofícios, dispositivos eletrónicos, tecnologia doméstica, 

software de tecnologia doméstica, sistemas inteligen-

tes, hardware de computação e acessórios de tecnolo-

gia doméstica, equipamentos de ginástica, equipamen-

tos desportivos, equipamentos de fitness, acessórios de 

banho, produtos de bem-estar e nutrição, suplementos 

e vitaminas e minerais, luminárias, móveis de interior 

e exterior, artigos de desporto ao ar livre, artigos de 

couro e imitações de couro, produtos de bem-estar 

(wellness) sexual, eletrodomésticos, home theater, arte 

digital, tokens não fungíveis (NFTs), consolas de jo-

gos, videojogos e acessórios, equipamentos para jogos, 

produtos electrónicos; serviços de leilão online; pro-

cessamento electrónico de pedidos de compras on-line 

para terceiros; fornecimento de informações comer-

ciais de entrega e envio on-line; serviços de atendi-

mento de pedidos; serviços de atendimento de pedidos 

comerciais para terceiros; conceder a visualização e 

publicação de classificações, revisões e recomendações 

sobre produtos e serviços para fins comerciais através 

de website para utilizadores; serviços de intermedia-

ção comercial para a compra e venda de produtos e 

serviços, nomeadamente, facilitar as transacções entre 

compradores e vendedores através do fornecimento 
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aos compradores de informações sobre os vendedores, 

produtos, e serviços de informações comerciais; gestão 

de serviços de atendimento ao cliente; fornecimento 

de serviços de atendimento ao cliente em nome de ter-

ceiros; serviços administrativos relacionados com de-

salfandegamento; administração de serviços de pro-

gramas de fidelização de clientes; gestão de devolu-

ções, nomeadamente, gestão de mercadorias devolvi-

das; serviços de pesquisa de marketing e informações;  

serviços de publicidade, marketing e promocionais 

para terceiros; criação e atualização de material publi-

citário para terceiros, preparação e colocação de anún-

cios publicitários para terceiros; fornecimento de espa-

ço publicitário numa revista; organização de desfiles 

de moda com fins comerciais e promocionais; serviços 

de importação e exportação; serviços de gestão de in-

ventários; subscrições de livros, revistas, boletins in-

formativos, revistas ou banda desenhada; consultoria 

empresarial relacionada com o fornecimento de servi-

ços de venda a retalho, serviços de venda a retalho on-

-line, serviços de dropship [negócios comerciais], ser-

viços de concessionária [exploração comercial] de ven-

da de retalho on-line, e serviços de mercado relaciona-

dos com vestuário, calçado, chapelaria, acessórios de 

moda, acessórios de vestuário, perfumaria, cosméti-

cos, artigos cosméticos, produtos de higiene pessoal, 

dispositivos, produtos e preparações de saúde, beleza e 

cuidados pessoais, acessórios, ferramentas, produtos e 

preparações para os cabelos, produtos para uso do-

méstico, produtos ópticos, relógios e relojoaria, joa-

lharia, artigos de decoração, artigos para o lar, produ-

tos para bebés e artigos para bebés, computadores, 

hardware informático e periféricos, telemóveis e 

smartphones, acessórios para telemóveis e smart-

phones, metais preciosos e suas ligas, pedras preciosas e 

semipreciosas, porcelana e faiança, artigos e acessórios 

para fumar, artigos de escritório e artigos de papela-

ria, malas, malas e sacos de transporte, chapéus-de-

-chuva e guarda-sóis, utensílios domésticos, roupa de 

casa, têxteis e mantas, tecidos e capas de tecido para 

uso doméstico, talheres, tapetes e esteiras, livros e pu-

blicações, decoração para o lar, utensílios de cozinha, 

utensílios domésticos, brinquedos, jogos e brinquedos, 

roupas e acessórios para animais de estimação, produ-

tos para animais de estimação, garrafas de água, velas, 

acessórios para velas e fragrâncias para o lar, óleos es-

senciais, esculturas, instrumentos de escrita, cadernos 

e diários, material de escritório, material para artes e 

ofícios, dispositivos electrónicos, tecnologia domésti-

ca, software de tecnologia doméstica, sistemas inteli-

gentes, hardware de computação e acessórios de tec-

nologia doméstica, equipamentos de ginástica, equipa-

mentos desportivos, equipamentos de fitness, acessó-

rios de banho, produtos de bem-estar e nutrição, su-

plementos e vitaminas e minerais, luminárias, móveis 

de interior e exterior, artigos de desporto ao ar livre, 

artigos de couro e imitações de couro, produtos de 

bem-estar (wellness) sexual, eletrodomésticos, home 

theater, arte digital, tokens não fungíveis (NFTs), con-

solas de jogos, videojogos e acessórios, equipamentos 

para jogos, produtos electrónicos; serviços de contabi-

lidade; auditoria de contas; preparação de relatórios 

comerciais e declarações financeiras para terceiros re-

lativamente à venda de produtos e serviços de tercei-

ros.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/15  Canadá

N.º 2,140,599

[210]  N.º : N/190333

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 367-371 15

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190334

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 367-371 15

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190335

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 367-371 15

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190968

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

[730]  Requerente : ASP GLOBAL MANUFACTUR-

ING GMBH

  Endereço : Im Majorenacker 10, Schaffhausen 

8207 Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190969

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

[730]  Requerente : ASP GLOBAL MANUFACTUR-

ING GMBH

  Endereço : Im Majorenacker 10, Schaffhausen 

8207 Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190970

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

[730]  Requerente : ASP GLOBAL MANUFACTUR-

ING GMBH

  Endereço : Im Majorenacker 10, Schaffhausen 

8207 Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/190971

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

[730]  Requerente : ASP GLOBAL MANUFACTUR-

ING GMBH

  Endereço : Im Majorenacker 10, Schaffhausen 

8207 Switzerland
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  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192057

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

[730]  Requerente : 

 THE BODY DOCTOR LIMITED

  Endereço : HD8 8QH

7

 Unit 7, Denby Dale Industrial Estate, Wakefield Road, 

Denby Dale, Huddersfield, West Yorkshire HD8 8QH, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/08/05  China

N.º 58235966

[210]  N.º : N/192069

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

[730]  Requerente : Yadea Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : Dongsheng Road, Dacheng Industrial 

Zone, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Geradores de electricidade; geradores 

de corrente; dínamos; bielas para máquinas; motores e 

máquinas (motores), excepto para veículos terrestres; 

alternadores; magnetos de ignição; dínamos de bicicle-

ta; escovas, partes de máquinas; gerador de electrici-

dade; rolamento sem ser para veículos terrestres; pe-

dais de arranque (kick starters) para motociclos; servo 

motores de corrente alternada.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192072

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

[730]  Requerente : Yadea Technology Group Co., 

Ltd.

  Endereço : Dongsheng Road, Dacheng Industrial 

Zone, Anzhen Town, Xishan District, Wuxi City, Jiangsu 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade online numa rede informá-

tica; fornecimento de informações comerciais através 

de um website; serviços de agências de informações 

comerciais; serviços de agências de importação-expor-

tação; promoção de vendas prestada para terceiros; 

serviços de marketing; fornecimento de um espaço 

de mercado online para compradores e vendedores 

de produtos e serviços; serviços de consultadoria em 

gestão de pessoal; processamento administrativo de 

ordens de compra; serviços de vendas a retalho de 

preparações farmacêuticas, veterinárias e sanitárias e 

provisões médicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192111

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

[730]  Requerente : 

 TRATON SE

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 München, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software informático gravado; dispo-

sitivos de processamento de dados; caixas registadoras 
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automáticas; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; rádios para veículos; ma-

nómetros; dispositivos de pilotagem automática para 

veículos; simuladores para condução e controlo de 

veículos; aparelhos de controlo de velocidade para 

veículos; processadores de som digital; leitores multimé-

dia portáteis; equipamento de áudio para automóveis; 

câmaras [fotografia]; aparelhos de controlo remoto; 

porta-chaves eletrónicos sendo aparelhos de controlo 

remoto; veículos de combate a incêndios; fechaduras 

elétricas para veículos; estações de carregamento para 

veículos elétricos; dispositivos de carregamento para 

veículos elétricos motorizados; acumuladores elétricos 

para veículos.

[540]  Marca : 

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

China N.º 305821830

[210]  N.º : N/192298

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

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, de navegação, topografia, fotográfi-

cos, cinematográficos, audiovisuais, óticos, de pesa-

gem, medição, sinalização, deteção, teste, inspeção, 

salvamento e ensino; aparelhos e instrumentos para 

a condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo da distribuição ou utilização de 

eletricidade; aparelhos e instrumentos para o registo, a 

transmissão, a reprodução ou o processamento de som, 

imagens ou dados; conteúdos de media descarregáveis, 

software de computador, suportes de gravação e arma-

zenamento digitais ou analógicos virgens; aplicações 

de software descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis; podcasts [ficheiros de áudio] descarre-

gáveis; mecanismos para aparelhos operados por moe-

das; caixas registadoras, dispositivos de cálculo; com-

putadores e dispositivos periféricos de computador; 

computadores vestíveis; fatos de mergulho, máscaras 

de mergulhador, protetores auriculares (tampões) para 

mergulhadores, molas para o nariz para mergulhado-

res e nadadores, luvas para mergulhadores, aparelhos 

de respiração para natação subaquática; aparelhos 

extintores de incêndio; vestuário de proteção contra 

lesões graves ou com risco de vida, nomeadamente, 

vestuário de proteção contra acidentes, irradiação e 

fogo, vestuário à prova de balas, capacetes de pro-

teção contra acidentes, protetores de cabeça para 

desporto, protetores bucais para desporto, vestuário 

de proteção para aviadores, joelheiras de proteção 

contra acidentes para trabalhadores; ímãs; óculos de 

sol; aparelhos e instrumentos óticos, incluindo óculos, 

lentes de contacto, lupas, espelhos para a inspeção de 

trabalhos, visores para portas; baterias e carregadores 

para cigarros eletrónicos; unidades de efeitos elétricos 

e eletrónicos para instrumentos musicais; robôs de 

laboratório, robôs de ensino, robôs de vigilância para 

fins de segurança, robôs humanóides com inteligência 

artificial; caixas eletrónicas, máquinas de faturamen-

to, instrumentos e máquinas de ensaios de materiais; 

estojos para óculos, estojos adaptados para telefones 

inteligentes, estojos especialmente concebidos para 

aparelhos e instrumentos fotográficos; joysticks para 

uso com computadores, sem ser para jogos de vídeo, 

auscultadores de realidade virtual, óculos inteligentes; 

cartões codificados, incluindo cartões para ofertas, 

cartões de crédito, cartões inteligentes e cartões de dé-

bito; peças, componentes e acessórios para os produtos 

atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192300

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

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Anúncios (produtos de impressão); 

caixas (artigos de papelaria); produtos de impressão; 

vales impressos; diários; publicações impressas; re-

vistas; cartazes; autocolantes impressos com adesi-

vos; autocolantes adesivos; livros de atividades com 
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autocolantes; autocolantes (papelaria); calendários; 

calendários de mesa; artigos de papelaria; cartões de 

aniversário; fotografias; livros de fotografia; cartões de 

parabéns; cartões virgens; cartões; cartões de felicita-

ções; cartões impressos (exceto magnéticos ou codifi-

cados); cartões colecionáveis, exceto para jogos; papel 

de embrulho; publicações periódicas; corta-papel 

[abre-cartas] e cortadores de papel; estojos, capas e 

dispositivos para suporte ou prender papel, nomeada-

mente, arquivos de documentos, clipes para dinheiro, 

suportes para livros de cheques, clipes de papel, supor-

tes para passaportes, álbuns de recortes; máquinas de 

escritório, nomeadamente, máquinas de escrever, du-

plicadores, máquinas de franquear para uso em escri-

tório, afiadores de lápis; artigos de pintura destinados 

a artistas e pintores de interiores e exteriores, nomea-

damente, godés para aguarelas para artistas, cavaletes 

e paletas de pintores, rolos e bandejas para pintura; 

produtos descartáveis de papel, nomeadamente, ba-

betes, lenços e toalhas de mesa em papel; produtos de 

papel ou cartão não classificados de outra forma por 

função ou finalidade, nomeadamente sacos de papel, 

envelopes e recipientes para embalagem, estátuas, es-

tatuetas e obras de arte em papel ou cartão, tais como 

estatuetas de papel machê, litografias emolduradas ou 

não, pinturas e aguarelas; peças, partes e acessórios 

para os produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192308

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

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Transporte; embalagem e armaze-

namento de mercadorias; organização de viagens; 

aluguer de veículos; serviços de aluguer relacionados 

com transporte, armazenamento e organização de 

viagens; serviços de motorista e de pilotagem; emba-

lagem, engarrafamento, acondicionamento e entrega 

de mercadorias; distribuição de energia e eletricidade; 

distribuição e abastecimento de água; fornecimento de 

serviços de informação, consultoria e assessoria para 

os serviços atrás citados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192311

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

[730]  Requerente : Ark Technologies Pty Ltd

  Endereço : Level 40 140 William Street Melbour-

ne, VIC, 3000, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos 

bem como serviços de pesquisa e conceção a eles re-

ferentes; desenho de vestuário; serviços de análises 

industriais, pesquisas industriais e desenho industrial; 

serviços de controlo de qualidade e autenticação (veri-

ficação dos atributos de produtos); conceção e desen-

volvimento de hardware e software de computador; 

serviços de design; leasing, aluguer e locação de soft-

ware de computador e da programação de computa-

dores; serviços de provedor de serviços de aplicações; 

software como serviço; bases de dados como serviço; 

plataforma como serviço; fornecimento de acesso tem-

porário a software não descarregável em linha; testes 

de qualidade; autenticação, emissão e validação de 

certificados digitais; serviços de criptografia de dados; 

conceção de bases de dados; hospedagem de sites de 

computador; hospedagem de bases de dados; consul-

toria em tecnologia da informação (TI); serviços de 

tecnologia da informação (TI) (design de hardware, 

software e periféricos e consultoria técnica); serviços 

de portal da Internet (conceção ou hospedagem); ser-

viços de assessoria para negócios relacionados com a 

utilização de hardware e software informático (serviços 

de tecnologia de informação); serviços de consultoria 

relacionados com a utilização de hardware e software 

informático; hospedagem de um portal digital de auto-

-atendimento para clientes; fornecimento de serviços 

de informação, consultoria e assessoria para os servi-

ços atrás citados.

[540]  Marca : 
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[300]  Prioridade : 2021/06/29  Austrália

N.º 2190369

[210]  N.º : N/192357

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

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

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

letes [vestuário]; bandanas [lenços de pescoço]; roupa 

de praia; sapatos de praia; cintos [vestuário]; boinas 

(chapelaria); botas; suspensórios para vestuário [sus-

pensórios]; bonés [toucas]; vestuário para crianças; 

vestuário para homens; vestuário para bebés; vestu-

ário para senhoras; vestuário com propriedades de 

resistência à água; casacos; vestidos; luvas [vestuário]; 

chapéus; toucas [vestuário]; capuzes [vestuário]; ca-

sacos curtos [vestuário]; camisolas [vestuário]; vestu-

ário para o pescoço [vestuário]; gravatas; vestuário 

exterior; calças; pulôveres; pijamas; faixas [vestuário]; 

lenços de pescoço; camisas; sapatos; meias; sacos es-

pecialmente adaptados para botas de caça; sacos es-

pecialmente adaptados para botas de esqui; vestuário 

desportivo; peúgas; fatos de banho; collants; roupa 

interior; braceletes [vestuário]; pulseiras [vestuário]; 

vestuário, calçado e chapelaria para desportos ao ar 

livre; fatos de personagem; fatos de máscaras; fatos de 

fantasia para festas; artigos de vestuário para crianças 

e bebés; sapatos para crianças; meias para crianças.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192359

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

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

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão, organização e 

administração de empresas; funções de escritório; 

serviços de gestão de empresas corporativas; serviços 

de consultoria de gestão corporativa; serviços de mar-

keting e promoção; publicação de materiais publici-

tários; serviços de publicidade e promoção e serviços 

de informação relacionados com os mesmos; serviços 

de informação empresarial; divulgação de materiais 

publicitários, actualização de materiais publicitários, 

compilação de anúncios para uso como páginas na 

rede na Internet; aluguer de espaço publicitário; pro-

cessamento de dados informáticos; serviços de gestão 

e recolha de dados; manutenção de dados em bases 

de dados informáticas; recepção, gestão de bases de 

dados, processamento eletrónico e fornecimento de 

informações e dados empresariais informatizados; or-

ganização, operação e supervisão de regimes de fideli-

zação, recompensa e incentivos ao cliente; organização 

e gestão de operações comerciais para a fidelização, 

recompensa e incentivo ao cliente, nomeadamente 

com a disponibilização de cartões de fidelização ao 

cliente; serviços promocionais na natureza da emissão 

de cartões de fidelização, recompensa e incentivo; 

serviços promocionais na natureza da organização, 

operação, administração, gestão e supervisão de regi-

mes de fidelização, recompensa e incentivos ao cliente; 

promoção em relação a regimes de fidelização e/ou 

de incentivo ao cliente; serviços promocionais na na-

tureza da organização, operação, gestão e supervisão 

de regimes de incentivo, recompensa e fidelização de 

vendas; informação promocional e serviços de aconse-

lhamento prestados aos membros e aos assinantes de 

regimes de incentivo, recompensa e fidelização e servi-

ços de aconselhamento ao cliente relativos à prestação 

de informações relativas a saldos de contas e detalhes 

de transações dos mesmos; fornecimento de progra-

mas de fidelização, incentivo e recompensa ao cliente; 

serviços de gestão, supervisão e promoção relativos a 

programas de fidelização, incentivo e recompensa do 

cliente; promover a venda ou prestação de bens ou ser-

viços de terceiros através de programas de fidelização, 

incentivo e recompensa do cliente; acompanhamento, 

compilação e gestão de informações empresariais re-

lativas a programas de fidelização, incentivo e recom-

pensa do cliente; serviços de atendimento telefónico; 

serviços de leilão fornecidos na Internet; gestão de 

pessoal; disponibilização de vendas, negócios, publici-

dade e informação promocional através de uma rede 

informática global; apresentação de bens nos meios 

de comunicação social para fins retalhistas; a angaria-

ção, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de bens, que permita aos clientes visualizar e adquirir 

convenientemente esses bens num sítio web geral de 
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mercadorias, numa loja de retalho ou num ponto de 

vendas grossistas, ou através de telecomunicações; 

prestação de serviços de compras ao domicílio no que 

diz respeito a uma variedade de bens e serviços atra-

vés de comunicações informáticas, televisão interati-

va e revista; serviços de venda a retalho, vendas por 

grosso e de distribuição em linha; serviços de lojas de 

venda a retalho; serviços de encomenda por correio, 

por catálogo, através de distribuidores e por publici-

dade por correio directo; serviços de gestão comercial 

hoteleira [para terceiros]; serviços de encomenda [para 

terceiros]; prestação de informação comercial através 

da Internet; serviços de secretariado; informação es-

tatística empresarial; organização de exposições para 

fins comerciais ou publicitários; serviços empresariais 

relativos à compilação e aluguer de listas de endereços; 

investigação de negócios; serviços de administração de 

empresas para o processamento de vendas efetuadas 

na Internet; promoção de vendas (para terceiros), ser-

viços de aquisição para terceiros (aquisição de bens e 

serviços para outras empresas); serviços de referencia-

ção de empresas e colocação pessoal; agências de de-

salfandegamento de importação e exportação (serviços 

de agências de importação e exportação); agência para 

assinaturas de jornais; reprodução documental; servi-

ços de transcrição (incluindo escrita em papel de sten-

cil); informação sobre o emprego; aluguer e locação de 

máquinas de venda automática; gestão empresarial de 

instalações desportivas (para terceiros); gestão da rela-

ção com o cliente; serviços de gestão de empresas rela-

tivos ao comércio electrónico; contabilidade; serviços 

de registo de cartões de crédito, cartões de cobrança, 

cartões de caixa, cartões de garantia de cheques, car-

tões de débito, cartões de pagamento, cartões finan-

ceiros e cartões de compra; serviços de administração, 

gestão e informação de empresas fornecidos on-line a 

partir de uma base de dados informática na Internet; 

serviços de avaliação, consultoria, informação, gestão, 

investigação e organização para publicidade, negócios, 

marketing e promoção; organização, funcionamento 

e supervisão de regimes de venda e incentivos promo-

cionais e regimes de fidelização; promoção da presta-

ção de benefícios no âmbito de regimes de fidelização; 

serviços de exposição de mercadorias; compilação 

e organização de diretórios de negócios; concepção 

de diretórios publicitários para terceiros; serviços de 

comparação de preços; serviços de consultoria empre-

sarial relativos a transações comerciais; negociação e 

conclusão de transações comerciais para terceiros; ad-

ministração de negócios de lojas de retalho e/ou lojas 

de retalho em linha; serviços de consultoria, informa-

ção e consultoria relativos a todos os serviços acima 

referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192362

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

[730]  Requerente : Starbucks (HK) Limited

  Endereço : 39th Floor, PCCW Tower, TaiKoo 

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

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de comi-

das e bebidas; alojamento temporário; serviços de 

catering; restaurante, café, serviços de bar; serviços 

de cafetaria, bar e restaurante (interior, exterior e 

em espaços públicos); serviços noturnos relativos à 

oferta de comidas e bebidas; serviços do clube para 

a prestação de comidas e bebidas; serviços de for-

necimento de alimentação por contrato; serviços de 

comida e bebida; serviços de preparação de comidas 

e bebidas; serviços de restaurantes para fornecimen-

to de comida rápida; serviços de take away; serviços 

de hospitalidade corporativa relativos a alimentos e 

bebidas; fornecimento caritativo e benevolente de co-

midas e bebidas; prestação de informações relativas a 

comidas e bebidas, restaurantes, bares, fornecedores 

de alimentos e bebidas; fornecimento de alimentos e 

bebidas através de transporte móvel, carrinhas móveis, 

camiões móveis, veículos móveis; serviços de carrinhas 

de comida (food truck); serviços de chef pessoal; ser-

viços de hotelaria e restaurante; serviços de refeições 

e restaurantes; serviços de bar de cocktails; serviços 

de bar de vinhos; serviços de snack bars, bares de 

sanduíches, cantinas, bares de café, lojas de café e ser-

viços de salas de chá; serviços comerciais de catering; 

serviços de catering; serviços de catering para hotéis; 

serviços de clubes de vinhos (fornecimento de bebidas 

alcoólica); serviços de pousadas de turismo (bares, 

restaurantes e alojamento); serviços de bar e cocktail; 

serviços de sorveteria; organização e condução de 

banquetes; fornecimento de informações relacionadas 

com a preparação de alimentos e bebidas; serviços de 

banquetes; serviços de salão de hotelaria; fornecimen-

to de serviços de comida e bebidas, self-service e/ou 
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serviços de restauração de comida rápida; forneci-

mento de comida e bebida para servir nas instalações, 

para take-away e entrega; balcões de take-away; for-

necimento de informações relativas à preparação de 

alimentos e bebidas e serviços de restauração online a 

partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de extranets; fornecimento de alojamento 

por meio de pousadas, hotéis e quartos (com excepção 

do arrendamento de apartamentos ou casas); servi-

ços de hotéis, motéis, pensões, serviços de campos de 

férias (hospedagem), fornecimento de alojamentos e 

quartos; fornecimento de alojamentos e quartos para 

alojamento temporário; serviços de infantários, cre-

ches (nurseries) e instalações para creches (creche); 

fornecimento de instalações para conferências; for-

necimento de instalações para acolhimento de expo-

sições; fornecimento de instalações para exposições; 

serviços alojamento temporário com instalações para 

espectáculos e performances; fornecimento de insta-

lações [alojamento] para a realização de convenções; 

disponibilização de instalações [alojamento] para 

feiras; serviços de alojamento para viajantes, turistas, 

reuniões e cerimónias; casas de turistas; serviços de 

reserva de alojamento e refeições; serviços de reserva 

para hotéis e restaurantes; prestação de serviços de 

reserva de restaurantes ou reservas por fidelidade do 

cliente e esquemas de compra frequente; gabinetes 

de alojamento [reservas de corretagem para hotéis, 

pensões, motéis e albergues]; organização e reserva de 

alojamento temporário, alojamentos, hotéis e restau-

rantes; serviços de marcações, reservas e informação 

de hotéis e restaurantes; fornecimento de informações 

relativas a hotéis, motéis, restaurantes, serviços de bar 

e serviços de fornecimento de alimentação online a 

partir de uma base de dados informática ou através da 

Internet ou de extranets; fornecimento de informações 

online relativamente a refeições e vinhos, alojamento 

em hotéis, serviços de restauração, cafetaria, serviços 

de cocktails, serviços de café e bar; serviços de reserva 

de alojamento temporário, gabinetes de alojamento 

(pensões), hotéis, resorts (alojamento) e apartamen-

tos com serviços (alojamento temporário); serviços 

de agências turísticas para a reserva de alojamento 

hoteleiro e instalações para refeições; organização de 

recepções de casamento (comida e bebida); reserva e 

aluguer de casas turísticas e apartamentos de férias; 

serviços de reserva de alojamento turístico; serviços 

caritativos, nomeadamente fornecimento de comida a 

pessoas carenciadas; fornecimento de instalações para 

acampamentos; prestação de serviços de informação, 

aconselhamento e consultoria em relação aos referidos 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192366

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

[730]  Requerente : CHI FU TRADING CO., LTD.

  Endereço : 7F., No. 69, Ln. 77, Xing’ai Rd., Neihu 

Dist., Taipei City, 114731, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos, preparações farma-

cêuticas e medicinais; preparações higiénicas para uso 

medicinal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192654

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

[730]  Requerente : 

 Fenice Srl

  Endereço : 15

, 20121

 Via Fatebenefratelli 15, 20121 Milano, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/30  China

N.º 61048813

[210]  N.º : N/192771

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

[730]  Requerente : 
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 MAN MARKEN GMBH

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/15  China

N.º 57742158

[210]  N.º : N/192772

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

[730]  Requerente : 

 MAN MARKEN GMBH

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/15  China

N.º 57721969

[210]  N.º : N/192773

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

[730]  Requerente : 

 MAN MARKEN GMBH

  Endereço : 80995, 641

 Dachauer Str. 641, 80995 Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/07/15  China

N.º 57719955

[210]  N.º : N/192800

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/15  Reino Unido

N.º UK00003669259

[210]  N.º : N/192801

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 
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instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/15  Reino Unido

N.º UK00003669259

[210]  N.º : N/192857

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Reino Unido

N.º UK00003670383

[210]  N.º : N/192858

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 

em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Reino Unido

N.º UK00003670383

[210]  N.º : N/192859

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tivos em metal precioso; lingotes de metais preciosos; 

caixas em metais preciosos; ornamentos em metais 

preciosos; artigos de joalharias e bijuterias; pedras 

preciosas e semi-preciosas; instrumentos horológicos 

e cronométricos incluindo relógios, relógios de bolso e 

relógios de parede e mesa.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Reino Unido

N.º UK00003670376

[210]  N.º : N/192860

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

[730]  Requerente : De Beers UK Limited

  Endereço : 17 Charterhouse Street, London, 

EC1N 6RA, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

so relacionadas com venda de metais preciosos e suas 

ligas, distintivos em metal precioso, lingotes de metais 

preciosos, caixas em metais preciosos, ornamentos 
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em metais preciosos, artigos de joalharias e bijuterias, 

pedras preciosas e semi-preciosas, instrumentos ho-

rológicos e cronométricos incluindo relógios, relógios 

de bolso e relógios de parede e mesa; serviços de pu-

blicidade e comercialização tudo no sector de metais 

preciosos e suas ligas, distintivos em metal precioso, 

lingotes de metais preciosos, caixas em metais precio-

sos, ornamentos em metais preciosos, artigos de joa-

lharias e bijuterias, pedras preciosas e semi-preciosas, 

instrumentos horológicos e cronométricos incluindo 

relógios, relógios de bolso e relógios de parede e mesa; 

promoção de vendas para terceiros; assistência em ges-

tão comercial.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/19  Reino Unido

N.º UK00003670376

[210]  N.º : N/193208

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

[730]  Requerente : CANDIANI S.P.A.

  Endereço : Via Arese, 85 - 20020 Robecchetto 

Con Induno (MI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapelaria; vestu-

ário em imitação de couro: vestuário em couro; ves-

tidos; roupões; roupões de banho; bandanas [lenços 

para pescoço]; gorros (chapelaria); bóinas; roupa in-

terior; blusas; boás [golas]; leotards [fatos de ginástica 

ou dança]; calçado; sapatos de treino; collants [meias]; 

camisas de manga curta; camisas; casacos acolchoa-

dos [vestuário]; chapéus; casacos; capuzes [vestuário]; 

cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

collants; colarinhos; colarinhos destacáveis; aquecedo-

res de orelhas [vestuário]; fatos de banho; vestuário de 

praia; fitas para cabeça [vestuário]; lenços [vestuário]; 

casacos [vestuário]; jarreteiras; saias; vestidos jumper; 

luvas [vestuário]; aquecedores de mãos [vestuário]; 

luvas de esqui; casacos para a chuva [Impermeáveis]; 

malhas [vestuário]; perneiras [aquecedores de pernas]; 

leggings [calças]; calças de ganga; vestuário de ganga; 

camisolas [vestuário]; camisolas [sweaters]; aquecedo-

res de mãos [vestuário]; minissaias; ceroulas; calças; 

parkas; peliças; encaixes de camisa; punhos de camisa; 

ponchos; camisolas [pullovers]; sandálias; saris; sarongs; 

calçado para ginástica; calçado de praia; xailes: ca-

checóis; sobretudos [vestuário]; combinações; botinas; 

botas; estolas; T-shirts; combinações [vestuário]; palas 

para o sol [artigos de chapelaria]; tamancos; chapela-

ria; tops [vestuário]; cintos; alças para vestuário; vesti-

dos; casacões; capotes; camisolas interiores; casacos de 

malha; roupa interior; roupa de noite; roupões; foulards 

[artigos de vestuário]; plastrões; sweatshirts; roupa 

interior; polos; calções [calças curtas]; meias; pantufas; 

calçado de praia; alpercatas; bonés; vestuário de ginás-

tica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193209

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

[730]  Requerente : CANDIANI S.P.A.

  Endereço : Via Arese, 85 - 20020 Robecchetto 

Con Induno (MI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapelaria; vestu-

ário em imitação de couro: vestuário em couro; ves-

tidos; roupões; roupões de banho; bandanas [lenços 

para pescoço]; gorros (chapelaria); bóinas; roupa in-

terior; blusas; boás [golas]; leotards [fatos de ginástica 

ou dança]; calçado; sapatos de treino; collants [meias]; 

camisas de manga curta; camisas; casacos acolchoa-

dos [vestuário]; chapéus; casacos; capuzes [vestuário]; 

cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

collants; colarinhos; colarinhos destacáveis; aquecedo-

res de orelhas [vestuário]; fatos de banho; vestuário de 

praia; fitas para cabeça [vestuário]; lenços [vestuário]; 

casacos [vestuário]; jarreteiras; saias; vestidos jumper; 

luvas [vestuário]; aquecedores de mãos [vestuário]; 

luvas de esqui; casacos para a chuva [Impermeáveis]; 

malhas [vestuário]; perneiras [aquecedores de pernas]; 

leggings [calças]; calças de ganga; vestuário de ganga; 

camisolas [vestuário]; camisolas [sweaters]; aquecedo-

res de mãos [vestuário]; minissaias; ceroulas; calças; 

parkas; peliças; encaixes de camisa; punhos de camisa; 

ponchos; camisolas [pullovers]; sandálias; saris; sarongs; 

calçado para ginástica; calçado de praia; xailes: ca-

checóis; sobretudos [vestuário]; combinações; botinas; 

botas; estolas; T-shirts; combinações [vestuário]; palas 

para o sol [artigos de chapelaria]; tamancos; chapela-

ria; tops [vestuário]; cintos; alças para vestuário; vesti-

dos; casacões; capotes; camisolas interiores; casacos de 
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malha; roupa interior; roupa de noite; roupões; foulards 

[artigos de vestuário]; plastrões; sweatshirts; roupa 

interior; polos; calções [calças curtas]; meias; pantufas; 

calçado de praia; alpercatas; bonés; vestuário de ginás-

tica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193210

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

[730]  Requerente : CANDIANI S.P.A.

  Endereço : Via Arese, 85 - 20020 Robecchetto 

Con Induno (MI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; chapelaria; vestu-

ário em imitação de couro: vestuário em couro; ves-

tidos; roupões; roupões de banho; bandanas [lenços 

para pescoço]; gorros (chapelaria); bóinas; roupa in-

terior; blusas; boás [golas]; leotards [fatos de ginástica 

ou dança]; calçado; sapatos de treino; collants [meias]; 

camisas de manga curta; camisas; casacos acolchoa-

dos [vestuário]; chapéus; casacos; capuzes [vestuário]; 

cintos [vestuário]; cintos para dinheiro [vestuário]; 

collants; colarinhos; colarinhos destacáveis; aquecedo-

res de orelhas [vestuário]; fatos de banho; vestuário de 

praia; fitas para cabeça [vestuário]; lenços [vestuário]; 

casacos [vestuário]; jarreteiras; saias; vestidos jumper; 

luvas [vestuário]; aquecedores de mãos [vestuário]; 

luvas de esqui; casacos para a chuva [Impermeáveis]; 

malhas [vestuário]; perneiras [aquecedores de pernas]; 

leggings [calças]; calças de ganga; vestuário de ganga; 

camisolas [vestuário]; camisolas [sweaters]; aquecedo-

res de mãos [vestuário]; minissaias; ceroulas; calças; 

parkas; peliças; encaixes de camisa; punhos de camisa; 

ponchos; camisolas [pullovers]; sandálias; saris; sarongs; 

calçado para ginástica; calçado de praia; xailes: ca-

checóis; sobretudos [vestuário]; combinações; botinas; 

botas; estolas; T-shirts; combinações [vestuário]; palas 

para o sol [artigos de chapelaria]; tamancos; chapela-

ria; tops [vestuário]; cintos; alças para vestuário; vesti-

dos; casacões; capotes; camisolas interiores; casacos de 

malha; roupa interior; roupa de noite; roupões; foulards 

[artigos de vestuário]; plastrões; sweatshirts; roupa 

interior; polos; calções [calças curtas]; meias; pantufas; 

calçado de praia; alpercatas; bonés; vestuário de ginás-

tica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193614

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

: 160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

  Noti f icações : 12 13 97/99/M

209 1 3

[210]  N.º : N/193711

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : IP

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C0 M51 Y100 K0), 

(C42 M33 Y31 K1), (C0 M0 Y0 K0).
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[210]  N.º : N/193712

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

4G/5G

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : (C39 M0 Y100 K0), 

(C42 M33 Y31 K1), (C0 M0 Y0 K0).

[210]  N.º : N/193800

[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 : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193896

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

micondutores; cartões de memória; unidades de disco 

amovível [USB flash drives].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193897

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

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

tões de memória e unidades de disco amovível [USB 

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

bens relacionados ao computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193898

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

[730]  Requerente : SK hynix NAND Product Solu-

tions Corp.

  Endereço : 1209 Orange Street, Wilmington, De-

laware 19801 United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Fabrico por encomenda de semicondu-

tores e cartões de memória.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/193987

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

[730]  Requerente : Collect & Bottle AB

  Endereço : Hempel Borgmastargatan 3 11629 

Stockholm Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; águas de toilette; estojos 

de cosméticos; cremes para o branqueamento da pele; 

produtos cosméticos para os cuidados da pele; produ-

tos de perfumaria; eau de cologne; águas de cheiro; 

bálsamos não sejam para uso médico; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos para fumigações [perfuma-

ria]; óleos essenciais; cosméticos; produtos para remo-

ver a maquilhagem; produtos de maquilhagem; óleos 

para uso cosmético; saquinhos para perfumar a roupa; 

sabonetes; preparações para a fragrância do ar; sais 

para banho para uso não médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193988

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

[730]  Requerente : Collect & Bottle AB

  Endereço : Hempel Borgmastargatan 3 11629 Sto-

ckholm Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes; águas de toilette; estojos 

de cosméticos; cremes para o branqueamento da pele; 

produtos cosméticos para os cuidados da pele; produ-

tos de perfumaria; eau de cologne; águas de cheiro; 

bálsamos não sejam para uso médico; desodorizantes 

para uso pessoal; produtos para fumigações [perfuma-

ria]; óleos essenciais; cosméticos; produtos para remo-

ver a maquilhagem; produtos de maquilhagem; óleos 

para uso cosmético; saquinhos para perfumar a roupa; 

sabonetes; preparações para a fragrância do ar; sais 

para banho para uso não médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194090

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

[730]  Requerente : Universal Services of America, 

LP

  Endereço : 1551 N. Tustin Avenue, Suite 650 San-

ta Ana California 92705, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de segurança na natureza de 

serviços de guardas de segurança; diagnóstico e ava-

liação de programas segurança local para terceiros 

(serviços de segurança); serviços de vigilância de pro-

priedade e serviços de protecção de segurança, nome-

adamente, fornecimento de guarda-costas [protecção], 

protecção civil, consultoria sobre segurança pessoal, 

consultoria sobre segurança residencial, segurança/escol-

ta pessoal, controlo de acesso a edifícios e de siste-

mas de segurança; serviços de guardas de segurança; 

serviços de guardas de segurança, nomeadamente, 

profissionais de segurança, uniformizados e desarma-

dos; serviços de consultoria de segurança no domínio 

da segurança de vida e segurança contra incêndio, de 

resposta à emergência e ao terrorismo; concepção e 

implementação de programas de segurança, incluindo 

consola de segurança, vigilância e patrulhas, seguran-

ça de vida e segurança contra incêndio, de resposta à 

emergência e ao terrorismo (serviços de segurança); 

consultoria em roubo de dados e de identidade; servi-

ços de protecção de fraudes e de roubo de identidade; 

monitorização de relatórios de créditos, da Internet e 

de registos públicos para facilitar a detecção e preven-

ção de roubo de identidade e fraude; serviços de vali-

dação de identidade, nomeadamente, autenticação de 

informações de identificação pessoal; monitorização 

de sistemas de segurança de edifícios e prédios; servi-

ços de consultoria de segurança, nomeadamente, diag-

nóstico e avaliação de programas segurança local para 

terceiros (serviços de segurança); fornecimento de 

serviços de vigilância de propriedade, nomeadamente, 

monitorização de sistemas de segurança e serviços de 

segurança de instalações; serviços de protecção de 

segurança, nomeadamente, fornecimento de guarda-

-costas [protecção], consultoria sobre segurança pes-

soal e segurança/escolta pessoal; serviços de porteiro, 

nomeadamente, serviços de porteiro de hotel, serviços 

de porteiro pessoal para terceiros, serviços de porteiro 

pessoal para outros, incluindo a realização de arranjos 

e reservas pessoais, a realização de recados e o forne-
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cimento de informações específicas ao cliente para sa-

tisfazer as necessidades individuais, tudo prestado em 

estabelecimentos comerciais, edifícios de escritórios, 

hotéis, complexos residenciais e residências; aluguer 

de robôs de vigilância de segurança; serviços de vigi-

lância através de robôs; serviços de vigilância através 

de drones.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194285

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2022-001528

[210]  N.º : N/194286

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2022-001528

[210]  N.º : N/194287

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2022-001528

[210]  N.º : N/194288

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2202-001529

[210]  N.º : N/194289

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2022-001529

[210]  N.º : N/194290

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

 : 160-0022

 2-8-8, Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, 160-0022, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/07  Japão

N.º 2022-001529

[210]  N.º : N/194347

[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 : 3

[511]  Produtos : 

啫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194492

[220]  Data de pedido : 2022/03/01

[730]  Requerente : 

 VINDA PAPER (CHINA) COMPANY LTD.

  Endereço : 

 Sibeiyangsha, Xinjiang Village, Sanjiang Town, Xinhui 

District, Jiangmen City, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194669

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : Advance Magazine Publishers 

Inc.

  Endereço : One World Trade Center, New York, 

NY 10007, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; entretenimento; 

actividades desportivas e culturais; serviços de salões 

de jogos de realidade virtual; museus; exposições em 

museus; serviços de museu; disponibilização de insta-

lações para museus; serviços de galerias de arte; servi-

ços culturais, de educação ou de entretenimento pres-

tados por galerias de arte; serviços de galeria de arte; 

aluguer de obras de arte; organização de competições 

artísticas; organização de eventos culturais e artísticos; 

organização de exposições para fins culturais ou edu-

cativos; serviços de exposição de arte; exposições de 

arte; exposições de filmes de vídeo; desfiles de moda; 

fornecimento de imagens não descarregáveis online; 
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publicações electrónicas de textos e material impresso, 

com excepção dos textos publicitários, na Internet; 

publicações multimédia; serviços de publicações elec-

trónicas; publicações electrónicas não descarregável; 

publicação online de livros e jornais electrónicos; 

publicação e edição de produtos de impressão; publi-

cação de revistas electrónicas; publicação de livros 

electrónicos e publicações periódicas na Internet; 

fornecimento de publicações electrónicas; publicação 

de material impresso e publicações impressas; produ-

ção de programas de rádio e televisão; fornecimento 

online de publicações electrónicas, não descarregá-

veis; publicação de textos, com excepção dos textos 

publicitários; publicação de revistas no domínio de 

vestuário, desenho, estilo de vida, moda, alta-costura, 

cultura, tecnologia, gastronomia, culinária, viagem, 

actualidades, saúde e fitness, incluindo publicação 

online; publicação online de revistas electrónicas, 

nomeadamente, no domínio de vestuário, desenho, 

estilo de vida, moda, alta-costura, cultura, tecnologia, 

gastronomia, culinária, viagem, actualidades, saúde e 

fitness; organização de reservas de bilhetes para espec-

táculos e outros eventos de entretenimento; serviços 

de bilheteira para fins de entretenimento; reserva de 

bilhetes para eventos culturais; serviços de reserva 

de bilhetes para actividades e eventos educativos, de 

entretenimento e desportivos; serviços de reservas e 

emissão de bilhetes para eventos; organização e rea-

lização de competições; organização de competições 

para fins educativos; organização de competições para 

fins de entretenimento; organização de competições 

para fins culturais; serviços de entretenimento relacio-

nados com competições; organização de conferências, 

exposições e competições; serviços de organização de 

competições; produção de áudio, vídeo e multimédia, 

e fotografia; produção de filmes de cinema; produção 

de filmes de cinema para fins educativos; produção de 

filmes de cinema para fins de entretenimento; serviços 

de produção de filmes de cinema; produções de televi-

são; produções de televisão para fins educativos; pro-

duções de televisão para fins de entretenimento; ser-

viços de produções de televisão; serviços de produção 

de espectáculos de entretenimento ao vivo; serviços de 

produção de espectáculos ao vivo; produção de filmes; 

disponibilização de exposições através de realidade 

virtual e realidade aumentada; serviços de entreteni-

mento de realidade virtual; fornecimento de artigos 

de colecção online, digitais e não descarregáveis, para 

uso em ambientes digitais; fornecimento de artigos de 

colecção online, digitais e não descarregáveis, nome-

adamente, obras de arte, vídeos, imagens e gravações 

de áudio; serviços de entretenimento e serviços educa-

tivos, nomeadamente, programas multimédia recorren-

tes no domínio de interesse geral, vestuário, desenho, 

estilo de vida, moda, alta-costura, cultura, tecnologia, 

gastronomia, culinária, viagem, actualidades, saúde e 

fitness distribuídos através de várias plataformas em 

múltiplos tipos de meios de transmissão; fornecimento 

de séries de vídeos recorrentes no domínio de interes-

se geral, vestuário, desenho, estilo de vida, moda, alta-

-costura, cultura, tecnologia, gastronomia, culinária, 

viagem, actualidades, saúde e fitness; fornecimento de 

programação de entretenimento over-the-top (OTT) 

no domínio de interesse geral, vestuário, desenho, 

estilo de vida, moda, alta-costura, cultura, tecnologia, 

gastronomia, culinária, viagem, actualidades, saúde 

e f itness; serviços de podcasting, nomeadamente, 

fornecimento de podcasts no domínio de vestuário, 

desenho, estilo de vida, moda, alta-costura, cultura, 

tecnologia, gastronomia, culinária, viagem, actualida-

des, saúde e fitness; serviços de produção de média, 

nomeadamente, produção de vídeo e de filme; serviços 

de entretenimento multimédia na natureza de serviços 

de desenvolvimento, produção, pós-produção e dis-

tribuição no domínio dos vídeos e filmes; estúdios de 

televisão, de cinema e audiovisuais; serviços de infor-

mação, aconselhamento e consultadoria relacionados 

com os atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194678

[220]  Data de pedido : 2022/03/02

[730]  Requerente : Lucy Group Ltd

  Endereço : Eagle Works, Walton Well Road, 

Oxford, Oxfordshire, OX2 6EE, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para utili-

zação na distribuição de energia eléctrica; sistemas de 

geração, transmissão e distribuição de energia eléctri-

ca; engrenagens de comutação eléctrica; comutadores 

eléctricos RMU; armários de contadores medidores 

eléctricos; armários de fusíveis de transformadores; 

fusíveis ( fuseboards ); transformadores; trans-
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formadores de distribuição eléctrica ( transformer 

monoblocks ); interruptores eléctricos; caixas de des-

conexão eléctrica; chave seccionadora (interruptor de 

desactivação); controladores de humidade; indicadores 

de falha de terra ( earth fault indicators ); filtros de 

rede; indicadores de nível de electricidade, quantida-

de, velocidade e de nível de água; circuitos integrados; 

caixas de acumuladores eléctricos; acumuladores eléc-

tricos; indutos [eletricidade]; baterias eléctricas; caixas 

de baterias; carregadores de baterias; caixas de deriva-

ção elétricas; cabos eléctricos; mangas de junção para 

cabos elétricos; condensadores elétricos disjuntores; 

conjuntores eléctricos; circuitos eléctricos auxiliares; 

bobinas elétricas; comutadores; condutores eléctri-

cos; acoplamentos elétricos ( electric connections ); 

geradores de acoplamentos; conectores eléctricos; 

conversores eléctricos; equipamentos para testes elec-

trónicos; cabos elétricos isolados e não isolados; fios 

eléctricos; placas eléctricas para cabos; acoplamentos 

elétricos ( electric couplings ); rectificadores de 

corrente eléctrica; reguladores de intensidade da luz; 

reguladores eléctricos; fusíveis ( fuses ); cabos de 

fusíveis; fusíveis ( fuseways ); barras condutoras de 

eletricidade; sistemas de barras condutoras de eletri-

cidade; tomadas eléctricas; limitadores de corrente 

eléctrica; dispositivos de medição eléctrica; Ohmíme-

tros; quadros de interruptores, caixas de interruptores, 

interruptores eléctricos; terminais eléctricos; painéis 

de instrumentos elétricos; multímetros digitais; inter-

ruptores eléctricos temporizados automáticos; voltí-

metros; peças e acessórios para os acima referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/09  Reino Unido

N.º UK00003692603

[210]  N.º : N/194698

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : Harry Winston, Inc.

  Endereço : 718 Fifth Avenue NY10019 New York 

United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

nhas, troféus em metais preciosos ou revestidos em 

metais preciosos; bijutaria e joalharia nomeadamente 

anéis, brincos para orelhas, botões de punho, pulsei-

ras, berloques, broches [joalharia], correntes, colares 

[joalharia], alfinetes de gravata, molas de gravata, 

caixas para jóias, cofres para jóias; pedras preciosas, 

pedras semi-preciosas (pedras f inas); relojoaria e 

aparelhos e instrumentos cronométricos nomeada-

mente cronómetros, cronógrafos, relógios de mesa 

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

pêndulo, relógios despertadores e peças e acessórios 

para os produtos atrás referidos nomeadamente pon-

teiros, âncoras, pêndulos, tambores de relógio, caixas 

de relógios [componentes de relógios], braceletes para 

relógios, visores para relógios, mecanismo de relógios, 

correntes de relógios, movimentos para relojoaria, 

molas para relógios, vidros para relógios, estojos ou 

cofres para relojoaria [apresentação], estojos para re-

lojoaria.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/06  Su íça

N.º 13418/2021

[210]  N.º : N/194709

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : DE ROBLIN

  Endereço : 17011 Green Drive, City of Industry 

CA 91745 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; apresentação de produtos 

em qualquer meio de comunicação para fins de venda 

a retalho; publicidade on-line em rede informática; 

administração comercial de licenças de produtos e de 

serviços de terceiros; consultadoria para a direcção de 

negócios; agências de importação e exportação; mar-

keting; promoção de vendas para terceiros; demonstra-

ção de produtos; fornecimento de um mercado online 

para compradores e vendedores de bens e serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194710

[220]  Data de pedido : 2022/03/03

[730]  Requerente : Gene Therapy Group Inc.

  Endereço : 17 Skyview drive N. Haledon NJ 

07508 USA
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Calçado; sapatos de desporto; bonés; 

meias sudorífegas; meias de suor; meias; vestuário; 

calças; casacos; jaquetas [casacos] [vestuário]; t-shirts; 

colete desportivo; casacos acolchoados [jaquetas]; fa-

tos; roupas exteriores; camisolas, maillots de desporto; 

camisolas de malha; camisas; camisas [de senhora] 

[peitilhos]; calça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194917

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : B LAB COMPANY

  Endereço : 155 East Lancaster Avenue, Wayne, 

Pennsylvania 19087, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de associação (serviços admi-

nistrativos e de promoção), nomeadamente, promover 

o interesse público e a consciência das práticas em-

presariais socialmente responsáveis, identificando e 

promovendo políticas e práticas empresariais que be-

neficiem os empregados, as comunidades, a economia, 

o ambiente e o bem estar comercial das empresas atra-

vés da coordenação entre empresas, o sector público e 

as organizações de interesse público nos seus esforços 

para promover práticas empresariais socialmente res-

ponsáveis; serviços de consultoria empresarial em áre-

as de promoção do interesse público e a consciência 

das práticas empresariais socialmente responsáveis; 

serviços de fornecimento de informação em áreas de 

promoção do interesse público e a consciência das 

práticas empresariais socialmente responsáveis; ser-

viços de publicidade e marketing, nomeadamente, a 

promoção dos bens e serviços de terceiros; serviços 

de lojas de vendas a retalho em linha com uma grande 

variedade de bens de consumo de terceiros; organi-

zação e realização de exposições e feiras comerciais 

no domínio da promoção do interesse público e da 

sensibilização para práticas empresariais socialmente 

responsáveis; serviços de programas de prémios de 

incentivos para promover a venda de produtos e servi-

ços de terceiros; serviços de informação empresarial, 

nomeadamente, fornecimento de informação sobre o 

impacto ambiental, económico e social das empresas; 

serviços de compilação de directórios comerciais com 

informações relativas ao impacto ambiental, econó-

mico e social das empresas; serviços de fornecimento 

de investigação empresarial no domínio do impacto 

ambiental, económico e social das empresas, socieda-

des e fundos de acções; serviços de consultoria e in-

vestigação comercial na natureza da recolha de dados 

relativos ao impacto ambiental, económico e social das 

empresas, sociedades e fundos de acções, para efeitos 

de medição e aferição do impacto de tais empresas, 

sociedades e fundos de acções; fornecimento de uma 

base de dados em linha com informações empresariais 

relativas ao impacto ambiental, económico e social das 

empresas, sociedades e fundos de acções; fornecimen-

to de serviços de consultoria empresarial na natureza 

de aconselhamento, orientação, melhores práticas e 

recomendações no domínio da melhoria do impacto 

ambiental, económico e social das empresas, socieda-

des e fundos de acções; fornecimento de avaliações e 

análises independentes de outras empresas para fins 

comerciais, nomeadamente, empresas de rating, em-

presas e fundos de acções com base no seu impacto 

ambiental, económico e social; serviços de publicidade 

e consultoria de gestão empresarial; publicidade atra-

vés de todos os meios de comunicação social públicos; 

serviços de organização de exposições com fins comer-

ciais para organizações que procuram ser socialmente, 

eticamente e ambientalmente responsáveis; serviços de 

promoção dos bens e serviços de terceiros através da 

distribuição de materiais publicitários através de uma 

variedade de métodos; fornecimento de um guia de 

publicidade online pesquisável com os bens e serviços 

de outros vendedores em linha na Internet; forneci-

mento de um sítio web que apresenta anúncios publi-

citários sobre bens e serviços de terceiros numa rede 

informática global; promoção de vendas de contas de 

cartão de crédito através da administração de progra-

mas de prémios de incentivo; serviços de consultoria, 

nomeadamente, fornecimento de avaliações empresa-

riais no domínio das práticas empresariais socialmente 

responsáveis.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194938

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : Advanced Micro Devices, Inc.

  Endereço : 2485 Augustine Drive, Santa Clara 

California 95054, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conjuntos de chips de circuitos in-

tegrados; cartões de circuitos integrados; chips de 

circuitos integrados; aparelhos semicondutores; chips 

semicondutores; semicondutores; hardware informáti-

co; memória; memória electrónica; memória incluindo 

memória não-volátil e dispositivos programáveis de 

lógica; aparelhos de memória periféricos; memórias de 

circuitos integrados; placas de circuitos electrónicos 

e placas de memória; dispositivos de memória para 

computadores, nomeadamente, dispositivos de me-

mória voláteis, memória de acesso aleatório dinâmica 

(DRAM); controladores de memória de acesso aleató-

rio dinâmica (DRAM); memórias para computadores; 

placas de memória; cartões de expansão de memória; 

módulos de expansão de memória; aparelhos de pro-

cessamento de dados de memória de computador; 

módulos de memória para uso com computadores; 

módulos de memória; hardware de memória de com-

putador para usar como dispositivos de memória de 

microprocessador de comunicação; memória para usar 

com computadores; memória para aparelhos de pro-

cessamento de dados; cartões de memória para máqui-

nas de videojogos; cartões de expansão de memória.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/16  Estados Unidos 

da América N.º 97/269,828

[210]  N.º : N/194941

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e instrução em 

matéria de arte, artesanato, desporto ou conhecimento 

geral; preparação, direcção e organização de seminá-

rios; disponibilização de publicações electrónicas não 

descarregáveis; serviços de bibliotecas de referência 

de literatura e registos documentais; serviços de alu-

guer de livros; publicação de livros; preparação e or-

ganização de filmes, espectáculos, peças de teatro ou 

espectáculos de música; disponibilização de vídeos a 

partir da internet, não descarregáveis; exibição de fil-

mes de cinema ou produção e distribuição de filmes de 

cinema; disponibilização de música digital a partir da 

internet, não descarregáveis; exibição de espectáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

apresentação de espectáculos de música; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de cassetes 

de vídeo no domínio de educação, cultura, diverti-

mento ou desporto (não para filmes ou programas de 

televisão e não para publicidade ou anúncio); ence-

nação de programas de rádio e televisão; operação de 

equipamentos de vídeo e de áudio para a produção de 

programas de rádio e de televisão; organização, planea-

mento e direcção de competições desportivas; orga-

nização de eventos de entretenimento, com excepção 

de filmes, espectáculos, peças de teatro, espectáculos 

de música, desporto, corridas de cavalos, corridas de 

bicicletas, corridas de barcos e corridas de automóveis; 

organização, planeamento e realização de corridas 

de cavalos; organização, planeamento e realização de 

corridas de bicicletas; organização, planeamento e rea-

lização de corridas de automóveis; disponibilização de 

estúdios de áudio ou vídeo; exploração de instalações 

desportivas; fornecimento de instalações para entre-

tenimento; fornecimento de instalações para filmes, 

espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; reservas para espectáculos; reservas para 

eventos desportivos; fotografia.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/18  Japão

N.º 2022-004472

[210]  N.º : N/194943

[220]  Data de pedido : 2022/03/08

[730]  Requerente : Mazda Motor Corporation

  Endereço : 3-1, Shinchi, Fuchu-cho, Aki-gun, Hi-

roshima 730-8670 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação e instrução em 

matéria de arte, artesanato, desporto ou conhecimento 

geral; preparação, direcção e organização de seminá-



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10769

rios; disponibilização de publicações electrónicas não 

descarregáveis; serviços de bibliotecas de referência 

de literatura e registos documentais; serviços de alu-

guer de livros; publicação de livros; preparação e or-

ganização de filmes, espectáculos, peças de teatro ou 

espectáculos de música; disponibilização de vídeos a 

partir da internet, não descarregáveis; exibição de fil-

mes de cinema ou produção e distribuição de filmes de 

cinema; disponibilização de música digital a partir da 

internet, não descarregáveis; exibição de espectáculos 

ao vivo; encenação e apresentação de peças de teatro; 

apresentação de espectáculos de música; produção de 

programas de rádio e televisão; produção de cassetes 

de vídeo no domínio de educação, cultura, diverti-

mento ou desporto (não para filmes ou programas de 

televisão e não para publicidade ou anúncio); ence-

nação de programas de rádio e televisão; operação de 

equipamentos de vídeo e de áudio para a produção de 

programas de rádio e de televisão; organização, plane-

amento e direcção de competições desportivas; orga-

nização de eventos de entretenimento, com excepção 

de filmes, espectáculos, peças de teatro, espectáculos 

de música, desporto, corridas de cavalos, corridas de 

bicicletas, corridas de barcos e corridas de automóveis; 

organização, planeamento e realização de corridas 

de cavalos; organização, planeamento e realização de 

corridas de bicicletas; organização, planeamento e rea-

lização de corridas de automóveis; disponibilização de 

estúdios de áudio ou vídeo; exploração de instalações 

desportivas; fornecimento de instalações para entre-

tenimento; fornecimento de instalações para filmes, 

espectáculos, peças de teatro, música ou formação 

didáctica; reservas para espectáculos; reservas para 

eventos desportivos; fotografia.

[540]  Marca : 

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

ta, branca e vermelha tal como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/01/18  Japão

N.º 2022-004473

[210]  N.º : N/194997

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : SOCIETE DU DOMAINE DES 

LAMBRAYS

  Endereço : Rue Basse 21220 Morey-Saint-Denis 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Vinhos com denominação de origem 

protegida Clos des Lambrays .

[540]  Marca : 

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

cinzenta e preta, tal como representado na figura.

[300]  Pr ior idade : 2021/10/01  França

N.º 214804798

[210]  N.º : N/194998

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; maquilhagem; prepara-

ções de maquilhagem; preparações para desmaqui-

lhar; kits cosméticos; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão em rama para uso cosmético; cre-

mes cosméticos; loções para uso cosmético; pós de ma-

quilhagem; cosméticos para sobrancelhas; lápis para 

sobrancelhas; lápis cosméticos; máscara para as pes-

tanas; batons; adesivos para uso cosmético; adesivos 

para fixação de pestanas postiças; adesivos de fixação 

de cabelos postiços; preparações cosméticas para pes-

tanas; pestanas postiças; unhas postiças; preparações 

cosméticas para os cuidados das unhas; verniz para as 

unhas (nail polish); verniz para as unhas (nail varnish); 

tintas para cosmética; preparações cosméticas para 

os cuidados da pele; preparações para os cuidados da 

pele; preparações cosméticas para emagrecer; más-

caras de beleza; cremes de branqueamento da pele; 

preparações cosméticas de proteção solar; preparações 

de limpeza; sabões, sabões em barra; sabões de banho; 

sabões para o corpo; cera para bigodes; tinturas para 

a barba; loções para depois de barbear; abrasivos; 

pedras para a barba [antisséticas]; dentífricos; loções 

cosméticas para o cabelo; perfumes; perfumaria; água-
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-de-colónia; óleos essenciais, preparações aromáticas 

(óleos essenciais); âmbar [perfume]; bases para perfu-

mes florais; heliotropina; incenso; ionona [perfumaria]; 

hortelã para perfumaria; almíscar [perfumaria]; tudo 

incluído na classe 3.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/194999

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e implementos manuais 

(operados manualmente); pinças para curvar as pesta-

nas; máquinas para cortar o cabelo (elétricas ou não 

elétricas); aparelhos para ondular o cabelo; conjuntos 

de manicura (elétricos ou não elétricos); polidores (li-

mas) para as unhas (elétricos ou não elétricos); alicates 

de unhas (cuticle nippers); alicates de unhas (cuticle 

tweezers); polidores de unhas para manicura; corta-

-unhas; limas para as unhas; pinças para as unhas; 

aparelhos para furar as orelhas; lâminas; pinças para 

depilar; tesouras para uso cosmético; tudo incluído na 

classe 8.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195000

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Sacos para maquilhagem (vazios); 

estojos para maquilhagem (vazios); bolsas (vazias) 

para guardar maquilhagem, chaves e outros artigos 

pessoais; sacos [envelopes, bolsas] em couro para em-

balagem; bolsas em couro para embalagem; pastas 

[produtos em couro]; sacos para vestuário para via-

gem; malas de mão; porta-música; sacos de rede para 

compras; carteiras de bolso; porta-moedas; sacos para 

compras; malas de viagem; malas para ferramentas em 

couro [vazias]; baús e sacos de viagem; revestimentos 

de móveis em couro; chapéus-de-chuva e chapéus-de-

-sol; tiras de couro; caixas de couro ou cartão-couro; 

armações para malas de mão; atacadores de couro; 

bandoleiras [correias] em couro; correias de couro; 

capas para chapéus-de-chuva; válvulas em couro; peles 

de animais; couros; peles de gado; couro e imitações 

de couro e produtos nestas matérias não incluídos nou-

tras classes; tudo incluído na classe 18.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195001

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Esponjas; esponjas para o rosto para 

aplicação de maquilhagem; borlas para pó-de-arroz; 

escovas (exceto pincéis); pincéis para maquilhagem; 

escovas para sobrancelhas; pentes para pestanas; apli-

cadores para cosméticos; aplicadores para aplicação de 

maquilhagem para os olhos; aparelhos para remover 

maquilhagem; escovas de unhas; materiais para fa-

brico de escovas; pentes; recipientes para cosméticos; 

caixas e distribuidores de sabão; pulverizadores para 

perfume; tudo incluído na classe 21.

[540]  Marca : 



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10771

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195002

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Toalhas de rosto em matérias têxteis; 

lenços desmaquilhantes [tecido]; toalhas desmaqui-

lhantes [tecido]; panos desmaquilhantes [tecido]; toa-

lhitas desmaquilhantes [tecido]; discos de maquilha-

gem em matérias têxteis para remoção de maquilha-

gem; têxteis e produtos têxteis não incluídos noutras 

classes; tudo incluído na classe 24.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195003

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Cabelo postiço; extensões capilares; 

bandoletes; ganchos invisíveis para o cabelo; alfinetes 

para o cabelo; ganchos de mola (claw clips) [acessórios 

para cabelo]; ganchos de mola (snap clips) [acessórios 

para cabelo]; roscas para o cabelo [acessórios para o 

cabelo]; artigos decorativos para o cabelo; diademas 

[bandoletes]; rendas e bordados, fitas e laços; flores ar-

tificiais; tudo incluído na classe 26.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195004

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de negócios; admi-

nistração de negócios; gestão comercial de centos co-

merciais; trabalhos de escritório; serviços de venda por 

grosso, de distribuição e de venda a retalho de bens e 

serviços de consumo em grandes armazéns, lojas, em 

linha ou por qualquer outro meio de telecomunica-

ções; serviços de agência de compra e venda; seleção 

de bens e aquisição de bens em nome de empresas co-

merciais; serviços de agência de importação e exporta-

ção; serviços promocionais e de marketing de vendas; 

fornecimento de informações comerciais; consultas 

comerciais; pesquisa de negócios; pesquisa de marke-

ting; agências de informações comerciais; compilação 

de informações em bases de dados informáticas; alu-

guer de espaços publicitários; publicidade em linha; 

relações públicas; anúncios publicitários; organização 

de feiras e exposições com fins comerciais ou publici-

tários; todos os serviços atrás referidos relacionados 

com cosméticos, produtos de beleza e perfumaria; 

tudo incluído na classe 35.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195005

[220]  Data de pedido : 2022/03/09

[730]  Requerente : CP GLORY LIMITED

  Endereço : Suite 3008, 30/F., Great Eagle Centre, 

23 Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de cuidados de higiene e 

beleza para humanos; serviços de salão de beleza e 

cabeleireiro; serviços de consultadoria de cosméticos 

e maquilhagem; serviços de maquilhagem cosmética; 
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serviços de aplicação de maquilhagem; serviços de 

maquilhagem; serviços de visagistas; serviços de trata-

mentos de beleza para o rosto; serviços de spa; servi-

ços de massagens; serviços de manicura; tudo incluído 

na classe 44.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor magenta 

escura, tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195058

[220]  Data de pedido : 2022/03/10

[730]  Requerente : COOPERATIVE LAITIERE 

DE LA SEVRE

  Endereço : 5 Avenue de Niort, 79370 Celles Sur 

Belle, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195073

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Takaoka Chocolate Co., Ltd.

  Endereço : 4-1, Higashihonmachi, Amagasaki-

-shi, Hyogo 660-0824 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chocolate; cremes gelados; pastilhas 

elásticas para uso não médico; fundentes [confeitaria]; 

doces; confeitaria de açúcar; biscoitos; lanches [snacks] 

à base de cereais; lanches [snacks] à base de arroz; pas-

telaria; pão; melaço para uso alimentar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195081

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro artificial; artigos de couro arti-

ficial, nomeadamente, malas de transporte para todos 

os fins, sacos atléticos, mochilas, malas de mão, porta 

moedas, sacos de lona, malas de viagem; malas de cou-

ro artificial, bolsas e carteiras; mochilas, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura; mochilas 

de couro artificial, sacos para livros de couro artificial, 

sacos desportivos de couro artificial, bolsas de cintura 

de couro artificial; malas de viagem; malas de viagem 

de couro artificial; malas, nomeadamente, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura, mochilas; 

sacos de fim-de-semana; sacos e sacos de fim-de-sema-

na em couro artificial; fibras de couro artificial sendo 

alternativas de couro para fabrico posterior; materiais 

de couro artificial, nomeadamente, alternativas de 

couro sendo couro de imitação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195082

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Produtos têxteis, nomeadamente, teci-

dos de couro artificial para uso têxtil; produtos fabri-

cados a partir de têxteis, nomeadamente, esteiras de 

mesa em matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas 

de mesa em tecido, tecidos imitando peles de animais, 

tapeçarias murais em matérias têxteis, toalhas em ma-

térias têxteis; produtos fabricados a partir de têxteis de 

couro artificial, nomeadamente, esteiras de mesa em 

matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas de mesa 

em tecido, tecidos imitando peles de animais, tapeça-

rias murais em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195083

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário ou artigos de vestuário, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário para homens, mulheres e crianças, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário em couro artificial, nomeadamen-

te, tops, roupa interior, camisas, calças, vestidos, saias, 

chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou artigos de 

vestuário em couro artificial para homens, mulheres 

e crianças, nomeadamente, tops, roupa interior, cami-

sas, calças, vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; 

artigos de calçado; calçado de couro artificial; calçado 

e sapatos atléticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195084

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro artificial; artigos de couro arti-

ficial, nomeadamente, malas de transporte para todos 

os fins, sacos atléticos, mochilas, malas de mão, porta 

moedas, sacos de lona, malas de viagem; malas de cou-

ro artificial, bolsas e carteiras; mochilas, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura; mochilas 

de couro artificial, sacos para livros de couro artificial, 

sacos desportivos de couro artificial, bolsas de cintura 

de couro artificial; malas de viagem; malas de viagem 

de couro artificial; malas, nomeadamente, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura, mochilas; 

sacos de fim-de-semana; sacos e sacos de fim-de-sema-

na em couro artificial; fibras de couro artificial sendo 

alternativas de couro para fabrico posterior; materiais 

de couro artificial, nomeadamente, alternativas de 

couro sendo couro de imitação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195085

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Produtos têxteis, nomeadamente, teci-

dos de couro artificial para uso têxtil; produtos fabri-

cados a partir de têxteis, nomeadamente, esteiras de 

mesa em matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas 

de mesa em tecido, tecidos imitando peles de animais, 

tapeçarias murais em matérias têxteis, toalhas em ma-

térias têxteis; produtos fabricados a partir de têxteis de 

couro artificial, nomeadamente, esteiras de mesa em 

matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas de mesa 

em tecido, tecidos imitando peles de animais, tapeça-

rias murais em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195086

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.
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  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário ou artigos de vestuário, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário para homens, mulheres e crianças, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário em couro artificial, nomeadamen-

te, tops, roupa interior, camisas, calças, vestidos, saias, 

chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou artigos de 

vestuário em couro artificial para homens, mulheres 

e crianças, nomeadamente, tops, roupa interior, cami-

sas, calças, vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; 

artigos de calçado; calçado de couro artificial; calçado 

e sapatos atléticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195087

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de aplicação tópica na pele, 

nomeadamente, cremes de dia, soros para a pele não 

medicinais, cremes antirrugas, e hidratantes para a 

pele; preparações de proteção solar não medicinais; 

preparações de proteção solar não medicinais, nomea-

damente, loções, hidratantes, e preparações para aju-

dar a proteger a pele e minimizar os danos cutâneos 

causados pelo sol; máscaras de beleza facial, leites de 

beleza, leites de limpeza e cremes de limpeza facial; 

cosméticos; produtos cosméticos, nomeadamente, ba-

ses de maquilhagem, bases de maquilhagem (makeup 

bases) na natureza de bases de maquilhagem (make-up 

foundation), bases (primers) e correctores (concealer) 

para a pele, e extensores de pigmentos na natureza de 

sprays de fixação e pigmentos holográficos para utili-

zação como cosméticos; óleos cosméticos, preparações 

de protecção solar, protectores solares; produtos ca-

pilares, nomeadamente, sprays de protecção contra o 

calor, sprays para o cabelo, géis para o cabelo, mousse 

para o cabelo, preparações de limpeza capilar, amacia-

dores capilares para hidratação capilar, hidratantes ca-

pilares, cremes capilares, óleos para condicionamento 

capilar; preparações cosméticas para o cabelo e couro 

cabeludo; preparações não medicinais, todos para o 

cuidado da pele, cabelo e couro cabeludo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195088

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Couro artificial; artigos de couro arti-

ficial, nomeadamente, malas de transporte para todos 

os fins, sacos atléticos, mochilas, malas de mão, porta 

moedas, sacos de lona, malas de viagem; malas de cou-

ro artificial, bolsas e carteiras; mochilas, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura; mochilas 

de couro artificial, sacos para livros de couro artificial, 

sacos desportivos de couro artificial, bolsas de cintura 

de couro artificial; malas de viagem; malas de viagem 

de couro artificial; malas, nomeadamente, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura, mochilas; 

sacos de fim-de-semana; sacos e sacos de fim-de-sema-

na em couro artificial; fibras de couro artificial sendo 

alternativas de couro para fabrico posterior; materiais 

de couro artificial, nomeadamente, alternativas de 

couro sendo couro de imitação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195089

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.
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  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Produtos têxteis, nomeadamente, teci-

dos de couro artificial para uso têxtil; produtos fabri-

cados a partir de têxteis, nomeadamente, esteiras de 

mesa em matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas 

de mesa em tecido, tecidos imitando peles de animais, 

tapeçarias murais em matérias têxteis, toalhas em ma-

térias têxteis; produtos fabricados a partir de têxteis de 

couro artificial, nomeadamente, esteiras de mesa em 

matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas de mesa 

em tecido, tecidos imitando peles de animais, tapeça-

rias murais em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195090

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário ou artigos de vestuário, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário para homens, mulheres e crianças, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário em couro artificial, nomeadamen-

te, tops, roupa interior, camisas, calças, vestidos, saias, 

chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou artigos de 

vestuário em couro artificial para homens, mulheres 

e crianças, nomeadamente, tops, roupa interior, cami-

sas, calças, vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; 

artigos de calçado; calçado de couro artificial; calçado 

e sapatos atléticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195091

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos de aplicação tópica na pele, 

nomeadamente, cremes de dia, soros para a pele não 

medicinais, cremes antirrugas, e hidratantes para a 

pele; preparações de proteção solar não medicinais; 

preparações de proteção solar não medicinais, nomea-

damente, loções, hidratantes, e preparações para aju-

dar a proteger a pele e minimizar os danos cutâneos 

causados pelo sol; máscaras de beleza facial, leites de 

beleza, leites de limpeza e cremes de limpeza facial; 

cosméticos; produtos cosméticos, nomeadamente, ba-

ses de maquilhagem, bases de maquilhagem (makeup 

bases) na natureza de bases de maquilhagem (make-up 

foundation), bases (primers) e correctores (concealer) 

para a pele, e extensores de pigmentos na natureza de 

sprays de fixação e pigmentos holográficos para utili-

zação como cosméticos; óleos cosméticos, preparações 

de protecção solar, protectores solares; produtos ca-

pilares, nomeadamente, sprays de protecção contra o 

calor, sprays para o cabelo, géis para o cabelo, mousse 

para o cabelo, preparações de limpeza capilar, amacia-

dores capilares para hidratação capilar, hidratantes ca-

pilares, cremes capilares, óleos para condicionamento 

capilar; preparações cosméticas para o cabelo e couro 

cabeludo; preparações não medicinais, todos para o 

cuidado da pele, cabelo e couro cabeludo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195092

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18
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[511]  Produtos : Couro artificial; artigos de couro arti-

ficial, nomeadamente, malas de transporte para todos 

os fins, sacos atléticos, mochilas, malas de mão, porta 

moedas, sacos de lona, malas de viagem; malas de cou-

ro artificial, bolsas e carteiras; mochilas, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura; mochilas 

de couro artificial, sacos para livros de couro artificial, 

sacos desportivos de couro artificial, bolsas de cintura 

de couro artificial; malas de viagem; malas de viagem 

de couro artificial; malas, nomeadamente, sacos para 

livros, sacos desportivos, bolsas de cintura, mochilas; 

sacos de fim-de-semana; sacos e sacos de fim-de-sema-

na em couro artificial; fibras de couro artificial sendo 

alternativas de couro para fabrico posterior; materiais 

de couro artificial, nomeadamente, alternativas de 

couro sendo couro de imitação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195093

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Produtos têxteis, nomeadamente, teci-

dos de couro artificial para uso têxtil; produtos fabri-

cados a partir de têxteis, nomeadamente, esteiras de 

mesa em matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas 

de mesa em tecido, tecidos imitando peles de animais, 

tapeçarias murais em matérias têxteis, toalhas em ma-

térias têxteis; produtos fabricados a partir de têxteis de 

couro artificial, nomeadamente, esteiras de mesa em 

matérias têxteis, colchas em tecido, toalhas de mesa 

em tecido, tecidos imitando peles de animais, tapeça-

rias murais em matérias têxteis, toalhas em matérias 

têxteis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195094

[220]  Data de pedido : 2022/03/11

[730]  Requerente : Bolt Threads, Inc.

  Endereç o : 5858 Hor ton St reet, Su ite 400, 

Emeryville, California 94608, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário ou artigos de vestuário, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário para homens, mulheres e crianças, 

nomeadamente, tops, roupa interior, camisas, calças, 

vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou 

artigos de vestuário em couro artificial, nomeadamen-

te, tops, roupa interior, camisas, calças, vestidos, saias, 

chapéus, cachecóis, cintos; vestuário ou artigos de 

vestuário em couro artificial para homens, mulheres 

e crianças, nomeadamente, tops, roupa interior, cami-

sas, calças, vestidos, saias, chapéus, cachecóis, cintos; 

artigos de calçado; calçado de couro artificial; calçado 

e sapatos atléticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195103

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Cartões magnéticos ou codificados, 

cartões magnéticos de identificação, cartões de fideli-

dade codificados, cartões de programas de incentivos 

codificados, cartões de membro codificados, cartões 

de programas de bónus codificados, cartões de pré-

mios de assiduidade codificados, cartões de desconto 

codificados; software relacionado com a organização 

e supervisão de programas de incentivos de vendas 

e promocionais, programas de adesão de membros, 

programas de bónus, programas de prémios de assi-

duidade, programas de descontos e serviços promocio-

nais; aplicações multimédia e programas informáticos 
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interativos para uso relacionado com programas para 

clientes filiados, incluindo programas de cartões de 

fidelidade para clientes, programas de incentivos, pro-

gramas de bónus, cartões de prémios de assiduidade e 

cartões de descontos; fotografias descarregáveis; apa-

relhos de ensino audiovisuais; software descarregável 

e auscultadores de realidade virtual para fornecimento 

de uma loja em linha que proporciona uma experiên-

cia de realidade virtual de se estar numa loja; auscul-

tadores de realidade virtual; software descarregável de 

realidade virtual; software de computador; software 

de aplicação descarregável; aplicações descarregáveis 

de software; aplicações de software informático des-

carregáveis; software descarregável de aplicações mó-

veis; aplicações de software descarregáveis; software 

descarregável de aplicação para dispositivos móveis, 

telefones inteligentes, telemóveis e dispositivos sem 

fios; aplicações descarregáveis (software) para telefo-

nes inteligentes; jogos de computador descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195104

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Produtos de impressão, livros, revistas, 

publicações impressas, catálogos, folhetos, cartões de 

visita e folhetos; calendários; cartões de felicitações; 

postais; sacos, envelopes e bolsas, em papel ou plásti-

co, para embalagem; painéis publicitários em papel ou 

cartão; boletins informativos (produtos de impressão); 

cadernos; horários impressos; fotografias; material de 

instrução e de ensino (exceto aparelhos); recordações 

em papel ou cartão, programas de recordação, lem-

branças (mementos) em papel ou cartão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195105

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, sapatos, calçado, chapela-

ria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195106

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Brinquedos, jogos, artigos de brincar e 

artigos de fantasia (brinquedos) [artigos de brincar].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195107

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Exploração, gestão, administração e 

promoção comercial de alojamentos residenciais, esta-

belecimentos comerciais, escritórios e unidades de co-

mércio retalhista e de lazer; a reunião para o benefício 

de terceiros de uma variedade de lojas retalhistas, res-

taurantes, bares, locais de entretenimento, lazer, des-

porto, saúde, beleza e hospitalidade (entretenimento e 

alimentos e bebidas), permitindo que os clientes visua-

lizem e adquiram bens e/ou serviços convenientemen-

te, e fazer uso de tais serviços; a reunião para o benefí-

cio de terceiros de uma variedade de lojas retalhistas, 

locais de entretenimento, saúde e beleza, lazer, restau-

rantes e bares, permitindo que os clientes visualizem e 

adquiram convenientemente bens e serviços e façam 

uso e adquiram esses serviços num centro ou comple-
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xo comercial; a reunião para o benefício de terceiros 

de uma variedade de estabelecimentos de venda a re-

talho relacionados com um ou mais dos seguintes tipos 

de produtos, nomeadamente produtos de beleza (no-

meadamente acessórios de higiene pessoal, cosméticos 

e produtos de higiene corporal), produtos de higiene 

pessoal, produtos e equipamentos de saúde e cuidados 

de saúde (nomeadamente, medicamentos para uso hu-

mano, equipamento de exercício e suplementos ali-

mentares), eletrodomésticos para uso em cozinhas do-

mésticas, eletrodomésticos para uso em lavandarias 

domésticas, mobiliário de uso doméstico, utensílios 

domésticos, recipientes para uso doméstico, roupa de 

casa, artigos para o lar (nomeadamente, móveis, uten-

sílios, artigos de decoração, tais como roupa de cama, 

toalhas, almofadas, mantas e objetos decorativos para 

uso doméstico), casotas para animais de estimação, al-

mofadas para animais de estimação, alimentos para 

animais de estimação, pratos de alimentação para ani-

mais de estimação, brinquedos para animais de esti-

mação, produtos para o cuidado de automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas de jardinagem e acessórios, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), jóias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, permitindo que os clientes visu-

alizem e adquiram convenientemente tais produtos 

num centro ou complexo comercial; a reunião, para o 

benefício de terceiros, de uma variedade de estabele-

cimentos retalhistas relacionados com um ou mais dos 

seguintes tipos de serviços, nomeadamente uma varie-

dade de serviços de entretenimento, saúde e beleza, de 

lazer, de compras pessoais, de motorista, e serviços de 

restaurante e de bar, permitindo que os clientes visua-

lizem e adquiram convenientemente tais serviços e fa-

çam uso de tais instalações num centro ou complexo 

comercial; a reunião para o benefício de terceiros, 

através da Internet, de uma variedade de produtos, no-

meadamente produtos de beleza (nomeadamente aces-

sórios de higiene pessoal, cosméticos e produtos para 

o cuidado do corpo), produtos de higiene pessoal, pro-

dutos e equipamentos de saúde e de cuidados de saúde 

(nomeadamente, medicamentos para uso humano, 

equipamento de exercício e suplementos alimentares), 

eletrodomésticos para uso em cozinhas domésticas, 

eletrodomésticos para uso em lavandarias domésticas, 

mobiliário para uso doméstico, utensílios domésticos, 

recipientes para uso doméstico, roupa de casa, artigos 

para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, artigos 

de decoração, tais como roupa de cama, toalhas, almo-

fadas, mantas e objetos decorativos para uso domésti-

co), casotas para animais de estimação, almofadas 

para animais de estimação, produtos de saúde e beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), alimentos 

para animais de estimação, pratos de alimentação para 

animais de estimação, brinquedos para animais de es-

timação, produtos para o cuidado dos automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas e acessórios de jardinagem, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), jóias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, por meio de um centro comer-

cial virtual, permitindo que os clientes visualizem e 

adquiram convenientemente tais produtos por meio de 

telecomunicações; a reunião para o benefício de ter-

ceiros, através da Internet, de uma variedade de servi-

ços, nomeadamente uma variedade de serviços de en-

tretenimento, saúde e beleza, lazer, compras pessoais, 

motorista, restaurante e bar, que os clientes visualizem 
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e adquiram convenientemente tais produtos por meio 

de telecomunicações; exploração e administração de 

negócios de unidades de comércio retalhista e de lazer, 

complexos comerciais retalhistas e de lazer, complexos 

comerciais, galerias comerciais, centros comerciais e 

parques de comércio retalhista; a reunião para o bene-

fício de terceiros de uma variedade de produtos, no-

meadamente produtos de beleza (nomeadamente aces-

sórios de higiene pessoal, cosméticos e produtos para 

o cuidado do corpo), produtos de higiene pessoal, pro-

dutos e equipamentos de saúde e de cuidados de saúde 

(nomeadamente, medicamentos para uso humano, 

equipamento de exercício e suplementos alimentares), 

eletrodomésticos para uso em cozinhas domésticas, 

eletrodomésticos para uso em lavandarias domésticas, 

mobiliário para uso doméstico, utensílios domésticos, 

recipientes para uso doméstico, roupa de casa, artigos 

para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, artigos 

de decoração, tais como roupa de cama, toalhas, almo-

fadas, mantas e objetos decorativos para uso domésti-

co), casotas para animais de estimação, almofadas 

para animais de estimação, produtos de saúde e beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), alimentos 

para animais de estimação, pratos de alimentação para 

animais de estimação, brinquedos para animais de es-

timação, produtos para o cuidado dos automóveis, má-

quinas para uso doméstico, ferramentas manuais, fer-

ramentas e acessórios de jardinagem, produtos óticos, 

câmaras, equipamentos elétricos e eletrónicos de uso 

doméstico, incluindo produtos de marca branca ( whi-

te goods ), joias, relógios de mesa ou de parede, reló-

gios, instrumentos musicais, artigos de papelaria, pu-

blicações impressas, livros, materiais para artistas, 

CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos de 

transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos de 

equipamento [com formato cilíndrico], malas diplomá-

ticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, car-

teiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de mão, 

conjuntos de viagem (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

para viagem, sacos porta-vestuário, porta-bagagens 

( luggage-carriers ), móveis, recipientes e utensílios 

domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calçado, 

chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jogos, 

equipamento desportivo, géneros alimentares, bebidas 

e produtos de tabaco, permitindo que os clientes visu-

alizem e adquiram convenientemente esses produtos 

em lojas retalhistas localizadas em complexos ou cen-

tros comerciais; serviços retalhistas de grandes arma-

zéns relacionados com a venda de produtos de beleza 

(nomeadamente acessórios de higiene pessoal, cosmé-

ticos e produtos para o cuidado do corpo), produtos de 

higiene pessoal, produtos e equipamentos de saúde e 

de cuidados de saúde (nomeadamente, medicamentos 

para uso humano, equipamento de exercício e suple-

mentos alimentares), eletrodomésticos para uso em 

cozinhas domésticas, eletrodomésticos para uso em la-

vandarias domésticas, mobiliário para uso doméstico, 

utensílios domésticos, recipientes para uso doméstico, 

roupa de casa, artigos para o lar (nomeadamente, mó-

veis, utensílios, artigos de decoração, tais como roupa 

de cama, toalhas, almofadas, mantas e objetos decora-

tivos para uso doméstico), casotas para animais de es-

timação, almofadas para animais de estimação, produ-

tos de saúde e beleza (nomeadamente acessórios de hi-

giene pessoal, cosméticos e produtos para o cuidado 

do corpo), alimentos para animais de estimação, pra-

tos de alimentação para animais de estimação, brin-

quedos para animais de estimação, produtos para o 

cuidado dos automóveis, máquinas para uso domésti-

co, ferramentas manuais, ferramentas e acessórios de 

jardinagem, produtos óticos, câmaras, equipamentos 

elétricos e eletrónicos de uso doméstico, incluindo 

produtos de marca branca ( white goods ), jóias, re-

lógios de mesa ou de parede, relógios, instrumentos 

musicais, artigos de papelaria, publicações impressas, 

livros, materiais para artistas, CDs, DVDs, malas para 

uso em viagem, sacos de transporte multiusos, malas 

de viagem, baús, sacos de equipamento [com formato 

cilíndrico], malas diplomáticas, pastas para documen-

tos, sacos de estafeta, carteiras, porta-moedas, malas 

de tiracolo, malas de mão, conjuntos de viagem (arti-

gos de couro), adaptadores de viagem para tomadas 

elétricas, secadores de cabelo para viagem, sacos por-

ta-vestuário, porta-bagagens ( luggage-carriers ), 

móveis, recipientes e utensílios domésticos, mobiliário, 

têxteis, vestuário, calçado, chapelaria, artigos de retro-

saria, brinquedos e jogos, equipamento desportivo, gé-

neros alimentares, bebidas e produtos de tabaco, e ser-

viços de loja retalhista prestados por lojas relacionadas 

com um ou mais dos tipos de produtos anteriores; ser-

viços retalhistas de compras eletrónicas relacionados 

com a venda de produtos de beleza (nomeadamente 

acessórios de higiene pessoal, cosméticos e produtos 

para o cuidado do corpo), produtos de higiene pessoal, 

produtos e equipamentos de saúde e de cuidados de 

saúde (nomeadamente, medicamentos para uso huma-

no, equipamento de exercício e suplementos alimenta-

res), eletrodomésticos para uso em cozinhas domésti-
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cas, eletrodomésticos para uso em lavandarias domés-

ticas, mobiliário para uso doméstico, utensílios domés-

ticos, recipientes para uso doméstico, roupa de casa, 

artigos para o lar (nomeadamente, móveis, utensílios, 

artigos de decoração, tais como roupa de cama, toa-

lhas, almofadas, mantas e objetos decorativos para uso 

doméstico), casotas para animais de estimação, almo-

fadas para animais de estimação, produtos de saúde e 

beleza (nomeadamente acessórios de higiene pessoal, 

cosméticos e produtos para o cuidado do corpo), ali-

mentos para animais de estimação, pratos de alimen-

tação para animais de estimação, brinquedos para ani-

mais de estimação, produtos para o cuidado dos auto-

móveis, máquinas para uso doméstico, ferramentas 

manuais, ferramentas e acessórios de jardinagem, pro-

dutos óticos, câmaras, equipamentos elétricos e eletró-

nicos de uso doméstico, incluindo produtos de marca 

branca ( white goods ), jóias, relógios de mesa ou de 

parede, relógios, instrumentos musicais, artigos de pa-

pelaria, publicações impressas, livros, materiais para 

artistas, CDs, DVDs, malas para uso em viagem, sacos 

de transporte multiusos, malas de viagem, baús, sacos 

de equipamento [com formato cilíndrico], malas diplo-

máticas, pastas para documentos, sacos de estafeta, 

carteiras, porta-moedas, malas de tiracolo, malas de 

mão, conjuntos de viagem (artigos de couro), adapta-

dores de viagem para tomadas elétricas, secadores de 

cabelo para viagem, sacos porta-vestuário, porta-baga-

gens ( luggage-carriers ), móveis, recipientes e uten-

sílios domésticos, mobiliário, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, artigos de retrosaria, brinquedos e jo-

gos, equipamento desportivo, géneros alimentares, be-

bidas e produtos de tabaco; serviços de assistência em 

gestão comercial ou industrial e de consultadoria em 

gestão comercial para centros e complexos comerciais; 

fornecimento de informações empresariais; serviços 

de consultadoria e assessoria empresariais na explora-

ção ou na gestão de empresas comerciais ou indus-

triais, incluindo centros e complexos comerciais, no-

meadamente o fornecimento de serviços de consulta-

doria de negócios comerciais a marcas de grande qua-

lidade e de luxo, permitindo às mesmas distribuir, de 

uma forma controlada e eficaz, stocks de excedentes 

da sua coleção da estação anterior; serviços de anima-

ção publicitária, promocional e/ou comercial; promo-

ção e publicidade de todos os tipos e em todos os su-

portes; pesquisas comerciais; sistematização de dados 

numa base de dados central; serviços de processamen-

to de dados e gestão de ficheiros informáticos; serviços 

de venda a retalho de existências excedentárias de co-

leções de estações anteriores para homem, senhora e 

criança, especificamente roupa de desporto, sapatos, 

conjuntos de viagem, (artigos de couro), adaptadores 

de viagem para tomadas elétricas, secadores de cabelo 

de viagem, porta-moedas, malas de mão, cachecóis, 

chapéus, relógios, óculos de sol, cintos e chapéus-de-

-chuva, almofadas, mantas, cortinas, estores, roupa de 

casa, cortinados, argolas para cortinas, cortinados 

franzidos [cortinas], tapetes, corredores para cortinas, 

corredores de mesa, passadeiras, capas de edredão, 

lençóis, conjuntos de roupa de cama, almofadas, toa-

lhas, porta-retratos, velas, lanternas anti-vento, am-

bientadores perfumados em forma de bastões, caixas 

para jóias, caixas para relógios, lingerie, jóias; promo-

ção de edifícios comerciais, incluindo centros comer-

ciais; análise de negócios de tendências de moda e 

mercado para prestação de assessoria e consultadoria 

a marcas de retalho; serviços de consultadoria de ne-

gócios em matéria de design e gestão de centros co-

merciais; publicidade; gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; trabalhos de escritório; ser-

viços de marketing; marketing direto; serviços de ges-

tão e administração de negócios relacionados com a 

conceção, criação, design, desenvolvimento, imple-

mentação, operação, organização, promoção e super-

visão de programas para membros, incluindo progra-

mas de cartões de fidelidade para clientes, programas 

de incentivos, programas de bónus, cartões de prémios 

e cartões de descontos; serviços de redes empresariais 

e profissionais; marketing dos serviços de venda a re-

talho de terceiros através de um sítio de contactos pes-

soais em linha; promoção de eventos para terceiros; 

vestuário, roupa de desporto, sapatos, malas e sacos de 

viagem, porta-moedas, malas de mão, cintos, cache-

cóis, chapéus, luvas, óculos de sol, relógios, chapéus-

-de-chuva, mobiliário, iluminação, revestimentos de 

pavimentos, artigos de cozinha e trens de cozinha, lin-

gerie e joalharia, permitindo ao cliente visualizar e 

comprar convenientemente esses produtos; a reunião, 

para terceiros, de uma variedade de vestuário, roupa 

de desporto, sapatos, malas e sacos de viagem, porta-

-moedas, malas de mão, cintos, cachecóis, chapéus, lu-

vas, óculos de sol, relógios, chapéus-de-chuva, mobili-

ário, iluminação, revestimentos de pavimentos, artigos 

de cozinha e trens de cozinha, lingerie e joalharia, 

permitindo ao cliente visualizar e comprar convenien-

temente esses produtos; atividades de marketing e pro-

mocionais relacionadas com administração comercial 

e gestão de negócios; avaliações estatísticas sobre da-

dos de estudos de mercado; análise e preparação de 
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relatórios de estatísticas; sistematização de dados em 

bases de dados informáticas; design de material publi-

citário; serviços de avaliação de marcas; serviços de 

posicionamento de marcas; serviços de estratégia da 

marca; serviços informatizados de encomenda em li-

nha; apresentação de produtos em qualquer meio de 

comunicação para venda por grosso; marketing sob a 

forma de eventos; organização de eventos, exposições, 

feiras e mostras para fins comerciais, promocionais e 

publicitários; análise de dados e estatísticas de pesqui-

sas de mercado; difusão de material promocional, pu-

blicitário e de marketing; serviços de publicidade pres-

tados através da internet; publicidade em imprensa po-

pular e profissional; produção de filmes publicitários; 

compilação de anúncios para utilização em páginas da 

web e na internet; análise de ressonância no âmbito da 

publicidade; publicidade direta por correio; promoção 

de produtos e serviços de terceiros através da internet; 

serviços de publicidade e de promoção de vendas; ser-

viços de consultadoria em matéria de conceção, cria-

ção, implementação, operação, organização, promoção 

e supervisão de programas para membros, incluindo 

programas de cartões de fidelidade para clientes, pro-

gramas de incentivos, programas de bónus, cartões de 

prémios e cartões de descontos; a organização, funcio-

namento, promoção e supervisão de programas de fi-

delização de clientes; serviços de fidelização de clien-

tes para fins comerciais, promocionais e/ou publicitá-

rios; promoção dos interesses relacionados com ques-

tões de saúde, comunitárias e relativas à sustentabili-

dade ambiental; Serviços de consultadoria de negócios 

relacionados com a integração das áreas de tecnologia 

de processos empresariais, aprendizagem organizacio-

nal, gestão de mudanças e sustentabilidade operacio-

nal; serviços de assessoria comercial ao consumidor 

relacionados com férias; organização de desfiles de 

moda para fins promocionais; apresentação de produ-

tos em meios de comunicação para fins de venda a re-

talho; fornecimento de um mercado em linha para 

compradores e vendedores de produtos e serviços; ges-

tão comercial de galerias de lojas comerciais, centros 

comerciais, instalações desportivas, hotéis, casinos e 

arenas e estádios desportivos, de entretenimento, con-

venções e exposições.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195108

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Seguros; assuntos financeiros; assuntos 

monetários; serviços financeiros prestados através da 

internet e por telefone; negócios imobiliários; ope-

rações imobiliárias, nomeadamente estabelecimento 

de edifícios comerciais, incluindo centros comerciais; 

gestão imobiliária, também no domínio dos centros 

comerciais; serviços de agência imobiliária para ar-

rendamento de bens imobiliários, incluindo edifícios 

comerciais e centros comerciais; gestão financeira; 

patrocínio financeiro de eventos e atividades de en-

tretenimento e corporativos e culturais; agências de 

cobrança de dívidas; emissão de fichas de valor como 

parte de um programa de adesão de clientes, incluindo 

programas de cartões de fidelização de clientes, pro-

gramas de incentivos, programas de bónus, cartões de 

prémios de assiduidade e cartões de desconto; emissão 

de cartões de pagamento eletrónico relacionados com 

programas de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus e prémios; emissão 

de cartões de valor armazenado; organização de tran-

sações financeiras; serviços de pagamento eletrónico; 

serviços de informações, assessoria e consultadoria 

financeiras relacionados com programas para clientes 

associados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195109

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Construção de centros comerciais, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e 

estádios de convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; informações sobre construção, 

modificação e adaptação de centros comerciais, insta-
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lações desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios 

de convenções e exposições desportivas, de lazer e 

entretenimento; consultadoria relacionada com a cons-

trução e adaptação de centros e complexos comerciais, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e es-

tádios para convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; supervisão de obras de cons-

trução de edifícios e gestão no local do processo de 

construção; serviços de lavagem de automóveis; cons-

trução, reforma e renovação de prédios comerciais; 

serviços domésticos [serviços de limpeza]; a criação e 

construção de edifícios comerciais, incluindo centros 

comerciais, instalações desportivas, hotéis, casinos e 

arenas e estádios de convenções e exposições despor-

tivas, de lazer e entretenimento; serviços de gestão de 

projetos para projetos de construção; decoração de in-

teriores, incluindo decoração de interiores de edifícios 

comerciais, centros comerciais, instalações desporti-

vas, hotéis, casinos e arenas e estádios de convenções 

e exposições desportivas, de lazer e entretenimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195110

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Telecomunicações; serviços telemáti-

cos; radiodifusão, difusão, transmissão e processamen-

to de imagens, gráficos, ilustrações, som, textos, con-

teúdos audiovisuais e multimédia ou qualquer outro 

tipo de dados, através da internet e de sítios Web, ter-

minais de computador, dispositivos eletrónicos, DVD 

promocionais e publicidade no cinema; comunicações 

por terminais de computadores; serviços de acesso 

e de comunicações através da internet e da intranet; 

serviços de correio eletrónico; serviços de transmissão 

de dados informáticos; serviço de fornecimento de 

acesso a bases de dados informáticas ou telemáticas 

na rede internet; aluguer de tempo de acesso a bases 

de dados e centros de alojamento de bases de dados de 

videotexto ou tratamento de dados, incluindo através 

da internet; serviços de comunicação interativa; for-

necimento de fóruns em linha para a transmissão de 

mensagens, comentários e conteúdos multimédia entre 

utentes; fornecimento de acesso a websites na internet 

ou a qualquer outra rede de comunicações; serviços 

de fornecimento de acesso a uma rede eletrónica em 

linha para recuperação de informação; fornecimento 

de acesso de telecomunicações a conteúdos de vídeo 

fornecidos através da internet, fornecimento de acesso 

a sítios Web na Internet ou outras redes de comuni-

cações para fins de serviços de compras em realidade 

virtual; fornecimento de serviços telefónicos a mem-

bros de um programa de adesão, incluindo programas 

de cartões de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus, cartões de prémios e 

cartões de desconto, através dos quais o membro pode 

obter bens e serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195111

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de organização de viagens, 

serviços de agências de viagens; acompanhamento de 

passageiros [viajantes]; organização de viagens; orga-

nização e marcação de visitas turísticas, excursões, 

viagens de um dia e visitas guiadas a cidades; serviços 

de reserva de transportes; consultadoria em viagens; 

serviços de informações sobre trânsito e viagens; or-

ganização e reserva de viagens; serviços de marcação 

de viagens prestados por agências de viagens; serviços 

de motoristas; consultadoria relacionada com viagens 

turísticas e visitas guiadas; serviços de planificação de 

itinerários de viagens; transporte; transporte de passa-

geiros [viajantes]; embalagem e depósito de mercado-

rias; serviços de autocarros; estacionamento efetuado 

por funcionário; fornecimento de instalações para o 

estacionamento de veículos; entrega de mercadorias 

por estafeta; fornecimento de informações a viajantes 

relacionadas com férias.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195112

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de alfaiate e de alteração de 

vestuário personalizados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195113

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Planeamento, organização e realização 

de conferências, convenções, congressos, exposições, 

c o n c er t o s, c o ló qu io s, s i mp ó s io s, s em i n á r io s, 

workshops, palestras, todos relacionados com despor-

to, entretenimento, viagens, turismo e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; parques de diver-

são; serviços de lazer relacionados com desporto, en-

tretenimento, viagens, turismo e experiências de com-

pras de luxo; atividades de lazer e entretenimento rela-

cionadas com desporto, música, espetáculos de comé-

dia, eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, 

eventos ao vivo, viagens, turismo e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; atividades des-

portivas e culturais em centros e complexos comer-

ciais; fornecimento de instalações recreativas relacio-

nadas com desporto, música, espetáculos de comédia, 

eventos de dança, espetáculos de teatro ao vivo, even-

tos ao vivo, viagens, turismo e experiências de com-

pras a retalho de artigos de luxo; organização de ceri-

mónias de entrega de prémios e noites de gala para 

fins de entretenimento, todos relacionados com des-

porto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

dança, espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, 

viagens, turismo e experiências de compras a retalho 

de artigos de luxo; realização de competições na inter-

net relacionadas com eventos ao vivo, desporto, via-

gens, turismo e experiências de compras a retalho de 

artigos de luxo; realização de eventos educativos rela-

cionados com viagens, turismo, desporto, hotelaria e 

experiências de compras a retalho de artigos de luxo; 

clubes nocturnos; serviços de clube social; serviços de 

educação e formação relacionados com viagens, turis-

mo, desporto, hotelaria e experiências de compras a 

retalho de artigos de luxo; publicações eletrónicas em 

linha não descarregáveis com informações sobre uma 

vasta gama de tópicos, todos relacionados com via-

gens, turismo, experiências de compras a retalho de 

artigos de luxo, instalações desportivas, hotéis, casinos 

e arenas e estádios para convenções e exposições de 

desporto, de lazer e entretenimento; edição multimé-

dia de material impresso, livros, revistas, diários, jor-

nais, boletins informativos, tutoriais, mapas, gráficos, 

fotografias, vídeos, música, assim como, de publica-

ções eletrónicas não descarregáveis, todos relaciona-

dos com viagens, turismo, experiências de compras a 

retalho de artigos de luxo, instalações desportivas, ho-

téis, casinos, e arenas e estádios para convenções e ex-

posições de desporto, de lazer e entretenimento; orga-

nização e apresentação de espetáculos, concursos, jo-

gos e concertos, todos relacionados com desporto, mú-

sica, espetáculos de comédia, eventos de dança, espe-

táculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, viagens, tu-

rismo e experiências de compras a retalho de artigos 

de luxo; organização, produção, apresentação e dire-

ção de concertos musicais, festivais, digressões e ou-

tros espetáculos, eventos e atividades musicais e cultu-

rais; organização de desfiles de moda para fins de en-

tretenimento; apresentação de obras de arte visual e 

literatura ao público para fins culturais ou educativos, 

todos relacionados com viagens, turismo e experiên-

cias de compras a retalho de artigos de luxo; produção 

de entretenimento sob a forma de filmes, programas 

de televisão, rádio e vídeos relacionados com viagens e 

experiências de compras a retalho de artigos de luxo; 

fornecimento de publicações eletrónicas não descarre-

gáveis a partir de uma rede informática mundial ou da 

Internet, todas relacionadas com viagens, turismo, ex-

periências de compras a retalho de artigos de luxo, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e está-

dios para convenções e exposições de desporto, de la-

zer e entretenimento; fornecimento de informações 

sobre atividades recreativas, desportivas e culturais; 

fornecimento de instalações recreativas sob a forma de 

zonas de lazer para crianças localizadas em estabeleci-

mentos comerciais de luxo; publicação de periódicos, 

catálogos, prospetos, todos relacionados com despor-

to, música, espetáculos de comédia, eventos de dança, 
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espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, viagens, 

turismo, experiências de compras a retalho de artigos 

de luxo, instalações desportivas, hotéis, casinos e are-

nas e estádios para convenções e exposições de des-

porto, de lazer e entretenimento; publicação de mate-

rial impresso e revistas, todos relacionados com des-

porto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

dança, espetáculos de teatro ao vivo, eventos ao vivo, 

viagens, turismo, experiências de compras a retalho de 

luxo, instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas 

e estádios para convenções e exposições de desporto, 

de lazer e entretenimento; publicação de material im-

presso em formato eletrónico não descarregável, todos 

relacionados com desporto, música, espetáculos de co-

média, eventos de dança, espetáculos de teatro ao 

vivo, eventos ao vivo, viagens, turismo, experiências de 

compras a retalho de luxo, instalações desportivas, ho-

téis, casinos e arenas e estádios para convenções e ex-

posições de desporto, de lazer e entretenimento; publi-

cação de resenhas relacionadas a desporto, música, es-

petáculos de comédia, eventos de dança, espetáculos 

de teatro ao vivo, eventos ao vivo, viagens, turismo, 

experiências de compras de artigos de luxo, instala-

ções desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios 

para convenções e exposições de desporto, de lazer e 

entretenimento; atividades de entretenimento, despor-

tivas e culturais; operação de arenas para convenções 

e exposições de desporto, de lazer e entretenimento e 

produção ou coprodução de eventos desportivos e de 

entretenimento para exibição pública; produção de 

eventos de entretenimento ao vivo, todos para exibição 

e visualização pública; serviços de espetáculos de cir-

co, teatro e concertos de música; serviços de entreteni-

mento ao vivo; serviços de agência de reservas para os 

serviços atrás referidos; fornecimento e gestão de ins-

talações desportivas, instalações de entretenimento, 

instalações para concertos, instalações para conven-

ções e instalações para exposições; a operação de are-

nas, todas para desporto, entretenimento, espetáculos, 

convenções e/ou exposições; a organização e produção 

(ou coprodução) de eventos desportivos e de entreteni-

mento, concertos, convenções e exposições, todos para 

exibição e visualização pública; serviços de casino, jo-

gos de azar e jogos a dinheiro; organização de jogos e 

competições; gestão de casinos; cabarés e discotecas; 

serviços de informação de entretenimento; serviços de 

planeamento de eventos de entretenimento; serviços 

de clube de entretenimento; organização, acolhimento, 

produção e direção de discotecas, aulas de fitness, au-

las de ioga, exposições, palestras, apresentações, con-

ferências, concertos e espetáculos; serviços de ginásio 

e clubes de saúde (health club); serviços de treinador 

pessoal (treino físico); fornecimento de instalações de 

casino; serviços de espetáculos de cinema; serviços de 

informações e/ou listagem de informações relaciona-

das com conferências, exposições, concursos, competi-

ções, eventos culturais e de entretenimento, eventos, 

espetáculos e representações de entretenimento, recre-

ação, lazer, desporto, artes e parques de diversão itine-

rantes; publicações em linha não descarregáveis de 

guias, mapas de viagem, diretórios e listas de cidades 

para o uso de viajantes; serviços de entretenimento; 

serviços de entretenimento com espetáculos de músi-

ca, dança, desporto, comédia, drama e magia; clubes 

de saúde, clubes de praia e piscina; fornecimento de 

instalações para atividades recreativas; fornecimento 

de instalações desportivas; organização e realização 

de eventos de atletismo, competições de atletismo e 

eventos desportivos; serviços de DJ; fornecimento de 

entretenimento musical; serviços de discotecas; orga-

nização de eventos com fins culturais e recreativos; or-

ganização de festas e eventos de entretenimento; pla-

neamento de festas [entretenimento]; serviços de lazer; 

organização de serviços de entretenimento; forneci-

mento e gestão de instalações desportivas e eventos 

desportivos; organização de atividades e competições 

desportivas; fornecimento de instalações de educação 

física e ginástica; produção de espetáculos; organiza-

ção de reuniões e conferências; serviços de agência de 

bilhetes para espetáculos de teatro; serviços de reserva 

e marcação de bilhetes para atividades e eventos edu-

cativos, recreativos e desportivos; organização e forne-

cimento de instalações de formação para pessoal de 

vendas e hotelaria; organização de instalações para 

eventos desportivos; serviços de informações, assesso-

ria e consultadoria relacionados com todos os serviços 

atrás referidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195114

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Serviços de consultoria em arquitetura, 

incluindo arquitetura de centros comerciais, instala-

ções desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios 

destinados a convenções e exposições desportivas, 

lazer e entretenimento; serviços de consultoria relacio-

nados com o design de centros comerciais, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios desti-

nados a convenções e exposições desportivas, de lazer 

e entretenimento; trabalhos de engenharia, elaboração 

de plantas para a construção de edifícios comerciais, 

incluindo centros comerciais, instalações desportivas, 

hotéis, casinos, arenas e estádios destinados a conven-

ções e exposições desportivas, lazer e entretenimento; 

consultadoria em proteção ambiental, incluindo o 

ambiente de centros comerciais, instalações despor-

tivas, hotéis, casinos e arenas e estádios destinados a 

convenções e exposições desportivas, lazer e entrete-

nimento; planeamento urbano e urbanismo comercial; 

design de decoração de interiores, incluindo decoração 

de interiores de edifícios comerciais, centros comer-

ciais, instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas 

e estádios destinados a convenções e exposições des-

portivas, de lazer e entretenimento; estudos de proje-

tos técnicos relativos a centros comerciais, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios destina-

dos a convenções e exposições desportivas, de lazer e 

entretenimento; estudos de projetos técnicos; serviços 

de controlo de qualidade; alojamento de sítios Web na 

Internet; administração dos direitos dos utilizadores 

em redes informáticas; análise e avaliação de produtos 

e serviços relativamente a possíveis aplicações futuras; 

escrita por encomenda de programas de computador, 

software e código para a criação de páginas Web na 

Internet; serviços de programação de computadores 

relacionados com aplicações multimédia e interativas; 

consultadoria na área da criação e design de sítios web; 

conversão de dados de informação eletrónica; design e 

criação de homepages  e de páginas Web; design e 

desenvolvimento de bases de dados eletrónicas; design 

e desenvolvimento de sistemas de entrada, saída, pro-

cessamento, visualização e armazenamento de dados; 

digitalização de documentos [scanning]; serviços de 

armazenamento e cópia de segurança eletrónicos de 

dados; desenvolvimento de produtos; pesquisa e de-

senvolvimento de novos produtos para terceiros; pes-

quisas na área da conservação e proteção ambiental; 

serviços de investigação para o desenvolvimento de 

novos produtos; consultoria técnica em matéria de de-

senvolvimento de produtos; manutenção e atualização 

de software informático; desenvolvimento de software, 

produtos e aplicações multimédia interativos para uso 

relacionado com programas para clientes associados, 

incluindo programas de cartões de fidelização de clien-

tes, programas de incentivos, programas de bónus, 

cartões de prémios e cartões de desconto; serviços de 

consultadoria relacionados com o design e desenvolvi-

mento de programas de adesão, incluindo programas 

de cartões de fidelização de clientes, programas de 

incentivos, programas de bónus, cartões de prémios 

e cartões de desconto; fornecimento de serviços in-

formáticos em linha a membros de um programa de 

adesão, incluindo programas de cartões de fidelização 

de clientes, programas de incentivos, programas de bó-

nus, cartões de prémios e cartões de desconto, através 

dos quais clientes associados podem obter produtos e 

serviços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195115

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de alojamento temporá-

rio; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

catering para salas de recepção; recepção de boas-vin-

das para empresas e consumidores (fornecimento de 

alimentos e bebidas); fornecimento de acesso a salas 

VIP; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas 

para salas de recepção; recepção de boas-vindas para 

empresas e consumidores (serviços de catering); servi-

ços de hotéis, serviços hoteleiros de complexos turísti-

cos, motéis e casas de hóspedes; serviços de reserva de 

quartos de hotel; serviços de hospedagem (alojamento 

temporário); serviços de alojamento temporário; ser-

viços de hotéis, pousadas e albergues, alojamento para 

férias e turismo; fornecimento de instalações para 

reuniões sociais, banquetes e eventos sociais (serviços 

de hotelaria); fornecimento de instalações para con-

ferências e reuniões; serviços de hotel, restaurante e 

bar com programas de fidelização de clientes que pro-

porcionam benefícios no hotel, restaurante e bar como 

prémio para clientes recorrentes; fornecimento de ins-

talações para convenções; fornecimento de instalações 
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para eventos; serviços de informação, aconselhamento 

e reserva de alojamento temporário; aluguer de mó-

veis, roupa de cama, arranjos de mesa e equipamento 

para fornecimento de alimentos e bebidas; serviços 

de gestão hoteleira comercial; serviços de reserva de 

hotéis; serviços de corretagem para reserva de aloja-

mento temporário em hotel para viajantes; serviços de 

restaurante, bar e catering; serviços de cafés; serviços 

de hospitalidade (fornecimento de alimentos, bebidas 

e alojamento); serviços hoteleiros de estância turísti-

ca; fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

informações, aconselhamento e reservas para o forne-

cimento de alimentos e bebidas; serviços de alimentos 

e bebidas; serviços de alojamento temporário; serviços 

de café e cafetaria; serviços de cantina; fornecimento 

de instalações para feiras e exposições; fornecimento 

de instalações para conferências e reuniões; catering 

de alimentos e bebidas; serviços hoteleiros; serviços 

de restaurante self-service; cafés; serviços de cantina; 

serviços de residências turísticas (alojamento tempo-

rário); serviços de snack-bar; salões de chá; serviços 

de bar; serviços de restaurante; serviços de bar de co-

cktails; serviços de buffet para bares de cocktail; ser-

viços de bar de vinhos; aluguer de salas de reuniões; 

serviços de creche; alojamento para animais de esti-

mação; serviços diurnos de guarda de cães; serviços 

diurnos de guarda de animais de estimação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195116

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de prestação de cuidados a 

animais de estimação; cuidados de higiene e beleza 

para cães; serviços de cabeleireiro (nomeadamente 

serviços de salão de cabeleireiro e de cuidados de be-

leza); serviços de spa; serviços de tratamentos cosmé-

ticos e de beleza; serviços de salão de beleza; serviços 

de salões especializados em unhas; serviços de cabe-

leireiro; serviços de barbeiro; salões para os cuidados 

da pele; serviços de saúde, bem-estar físico (saúde) e 

cuidados de beleza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195117

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : TBVSC, LLC

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, CT 

06830, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Consultadoria em matéria de seguran-

ça, incluindo no que respeita à segurança de centros 

e complexos comerciais; serviços de compra pessoal 

para terceiro; serviços de segurança relacionados com 

guarda de valores (necessidades pessoais); serviços de 

estilista pessoal (nomeadamente serviços de estiliza-

ção de guarda-roupa pessoal, serviços de consultoria 

de moda pessoal); serviços de porteiro pessoal para 

terceiros, incluindo efetuar preparativos e reservas 

pessoais solicitados e fornecimento de informações 

específicas do cliente para atender às necessidades 

individuais; serviços de mordomo, nomeadamente 

serviços de mordomo e porteiro pessoal que prestam 

acolhimento a clientes; serviços de porteiro; serviços 

de estilista pessoal, nomeadamente, avaliação de atri-

butos físicos, estilo de vida e estilos de moda para ter-

ceiro e recomendação de vestuário e acessórios para 

atingir a imagem de desejo do/a cliente; licenciamento 

da propriedade intelectual; serviços de consultadoria 

em propriedade intelectual; assessoria, representa-

ção e assistência em procedimentos de contencioso 

e judiciais relacionados com direitos de propriedade 

intelectual e direitos conexos; consultadoria relacio-

nada com a concessão de licenças de direitos de autor; 

consultoria em proteção de direitos de autor; consulto-

ria em direitos de propriedade industrial; serviços de 

consultoria relacionados com a segurança no trabalho; 

consultoria em licenciamento de software; consultoria 

em licenciamento de propriedade intelectual; consul-

toria relacionada com gestão de propriedade intelec-

tual e direitos de autor; consultoria em proteção de 

desenhos industriais; consultoria em registo de nomes 

de domínio; consultoria em licenciamento de marcas; 

consultoria em proteção de marcas; controlo de siste-

mas ambientais, de acesso e de segurança de edifícios; 

concessão de licenças de direitos de autor [serviços 

jurídicos]; serviços de vigilância eletrónica com fins de 
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segurança; exploração de direitos de propriedade in-

dustrial e de direitos de autor através de licenciamento 

[serviços jurídicos]; concessão, a terceiros, de licenças 

de utilização de direitos de propriedade industrial e de 

direitos de autor; serviços de vigilância de direitos de 

propriedade industrial; serviços de guarda de crianças 

[babysitting]; serviços de informação, aconselhamento 

e consultoria em questões jurídicas; serviço de pes-

quisas jurídicas e judiciais no âmbito da propriedade 

intelectual; assistência jurídica para a redação de 

contratos; consultoria jurídica em matéria de fran-

chising; consultoria jurídica relacionada com direitos 

de propriedade intelectual; serviços jurídicos para 

procedimentos relacionados com direitos de proprie-

dade industrial; serviços jurídicos relacionados com o 

licenciamento de direitos de autor; serviços jurídicos 

relacionados com a exploração de direitos de radiodi-

fusão; serviços jurídicos em matéria de exploração de 

direitos de autor sobre material impresso; serviços ju-

rídicos em matéria de gestão e exploração de direitos 

de autor e de direitos conexos; serviços jurídicos rela-

cionados com gestão, controlo e concessão de direitos 

de licenciamento; serviços jurídicos relacionados com 

a negociação e elaboração de contratos relacionados 

com direitos de propriedade intelectual; serviços jurí-

dicos relacionados com o registo de marcas; serviços 

de apoio jurídico; concessão de licenças de software e 

direitos de propriedade industrial [serviços jurídicos]; 

concessão de licenças de bases de dados [serviços ju-

rídicos]; concessão de licenças de direitos de proprie-

dade industrial e direitos de autor [serviços jurídicos]; 

licenciamento de direitos de propriedade intelectual e 

de direitos de autor; licenciamento de produtos de im-

pressão [serviços jurídicos]; licenciamento de registos 

de desenhos; serviços de licenciamento; serviços que 

consistem em passear cães.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195118

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

 DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZA-

TION OF THAILAND

  Endereço : 160-1

18180

 160 Moo 1, Mittraphap Road, Mittraphap Sub-district, 

Muak lek District, Saraburi, 18180 Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195119

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

 DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZA-

TION OF THAILAND

  Endereço : 160-1

18180

 160 Moo 1, Mittraphap Road, Mittraphap Sub-district, 

Muak lek District, Saraburi, 18180 Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195120

[220]  Data de pedido : 2022/03/14

[730]  Requerente : 

 DAIRY FARMING PROMOTION ORGANIZA-

TION OF THAILAND

  Endereço : 160-1

18180

 160 Moo 1, Mittraphap Road, Mittraphap Sub-district, 

Muak lek District, Saraburi, 18180 Thailand

  Nacionalidade :  Tailandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195191

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195192

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195193

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195194

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195195

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195196

[220]  Data de pedido : 2022/03/15

[730]  Requerente : 

 Shanghai Hypergryph Network Technology Co., Ltd.

  Endereço : 799 504 -1

 Room 504-1, No. 799, Yinxiang Road, Jiading District, 

Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195230

[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 : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195234

[220]  Data de pedido : 2022/03/16

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3042 14 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195347

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

1 6 CI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195348

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : 

  Endereço : 231

1 6 CI

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195378

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Interbasic Holding Srl

  Endereço : Strada Settecamini n.º 116, 63811 

Sant’ Elpidio a Mare, Fermo, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Carteiras; porta-moedas e bolsas; 

baús; malas de viagem; sacos de praia; bolsas para cos-

méticos vazias; malas e sacos de tipo Boston ( Boston 

bags ); malas e malas de mão; sacos de viagem; pastas 

de executivo; pastas de executivo em couro; carteiras 

em couro para cartões de crédito; pastas em couro 

para documentos; bolsas em couro e peles para chaves; 

sacos de desporto, nomeadamente, sacos desportivos 

multiusos, sacos para atletismo e sacos para alpinismo, 

nomeadamente, mochilas (  backpacks ) e mochilas 

( rucksacks ); malas de noite e sacos de tiracolo para 

senhoras; sacos em couro para compras; malas escola-

res; sacos porta-fatos para viagem; sacos para sapatos 

para viagem; sacos para fraldas; baús de viagem; malas 

de tipo duffle ( duffle bags ); malas de viagem para 

pernoitar; malas de bagagem de mão; sacolas; malas e 

bolsas de ópera; estojos de toilette não equipados; pe-

les e couros trabalhados ou semitrabalhados; estojos e 

caixas em couro; malas e bolsas de couro para embala-

gens; correias de couro; chapéus-de-chuva e de sol ou 

sombrinhas; coleiras e trelas em couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195397

[220]  Data de pedido : 2022/03/18

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; comu-

nicações por telefone e telemóveis; serviços de comu-

nicações electrónicas por telefone; comunicação por 

rádio; atendimento de chamadas por rádio; comunica-

ções por teleconferência; difusão de televisão; difusão 

de rádio; serviços de agência de imprensa e notícias; 

locação de aparelhos telefónicos, fax e outros equipa-

mentos de comunicação; difusão de uma rede comer-

cial na Internet ou em dispositivos de comunicação 

electrónico sem fio; serviços de programação e difusão 

de radio e televisão fornecida através do satélite, cabo 

ou redes sem fio; correio electrónico; fornecimento de 

acesso a um blog, salas de conversação (chat rooms), 

serviços de painéis ou discussões; fornecimento de 

salas de conversação (chat rooms) on-line e boletins 

noticiosos electrónico para a transmissão de mensa-

gens, comentários e conteúdo de multimédia entre os 

utilizadores para redes sociais; fornecimento de acesso 

a sítio da Internet contendo mapas, informações so-

bre instruções de direcção e localização de empresas; 

transmissão de mensagens e imagens através de com-

putador; fornecimento de acesso de compras a casa e 

escritório e serviços de encomendar via computador, 

as redes globais informáticas e/ou tecnologias de co-

municação interactiva; serviços de correio electrónico; 

fornecimento de ligações de telecomunicações para a 

Internet ou bases de dados; fornecimento de acesso a 

portais digitais de música na Internet ou em dispositi-

vo de comunicação electrónico sem fio; fornecimento 

de informações on-line a partir de bases de dados 

informáticas ou da Internet, relacionados com des-

porto ou eventos desportivos (serviços de telecomu-

nicações); difusão de programas de rádio e televisão 

relacionados com os desportos e eventos desportivos; 

fornecimento de ligações para instalações de compu-

tadores (serviços de telecomunicações); fornecimento 

de acesso a um computador centralizado e dados de 

bases de computador (serviços de TI); fornecimento 

de acesso à Internet através redes globais informáticas 

ou através de dispositivo de comunicação electrónico 

sem fio (serviços de TI); serviços de fluxo de vídeo e 

áudio a partir da Internet; serviços de fluxo de vídeo, 

áudio e televisão; fornecimento de acesso a motores 

de busca na Internet; telecomunicação de informações 

(incluindo portais), programas informática e quaisquer 

outros dados; áudio, vídeo, notícias em tempo real, 

conteúdo de entretenimento, ou informações, para for-

mar comunidades virtuais, e para se envolver em redes 

sociais (serviços de salas de conversação); serviços de 

telecomunicações, nomeadamente, transmissão elec-
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trónica de conteúdos e dados de realidade virtual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195429

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos lácteos; substitutos de lei-

te; bebidas à base de aveia para uso como substituto de 

leite; substitutos de leite contendo aveia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195430

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos lácteos; substitutos de lei-

te; bebidas à base de aveia para uso como substituto de 

leite; substitutos de leite contendo aveia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195431

[220]  Data de pedido : 2022/03/21

[730]  Requerente : Oatly AB

  Endereço : Box 588, 201 25 Malmö, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Substitutos lácteos; substitutos de lei-

te; bebidas à base de aveia para uso como substituto de 

leite; substitutos de leite contendo aveia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195460

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento do cancro; preparações farmacêuticas 

para o tratamento de distúrbios imunológicos; prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento de distúrbios 

hematológicos; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de perturbações da hipofosfatemia; prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento de distúrbios 

mieloproliferativos; preparações farmacêuticas para o 

tratamento de distúrbios do esqueleto ou de condróci-

tos; preparações farmacêuticas para o tratamento de 

distúrbios dermatológicos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/040,324

[210]  N.º : N/195461

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Brochuras folhetos e panfletos relacio-

nados com questões médicas, procedimentos, sintomas 

de doenças, apoio ao paciente e construção da comu-

nidade.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/040,324

[210]  N.º : N/195462

[220]  Data de pedido : 2022/03/22

[730]  Requerente : Incyte Holdings Corporation

  Endereço : 1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, 

Delaware 19803, United States
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Fornecimento de informação médica 

relacionada a distúrbios virais, hematológicos, auto-

-imunitários, inflamatórios, metabólicos e dermatoló-

gicos a prestadores de cuidados de saúde e pacientes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/22  Estados Unidos 

da América N.º 97/040,324

[210]  N.º : N/195490

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195491

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195492

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195493

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : 

 CHEANG LOI HONG

  Endereço : 126 18 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195517

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : XIAMEN TEA IMP. & EXP. 

CO., LTD.

  Endereço : Bestea Bui ld ing, No. 160 Hubin 

Zhong Road, Siming, Xiamen, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195532

[220]  Data de pedido : 2022/03/23

[730]  Requerente : SSE IP, LLC



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10793

  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 : 

[300]  Prioridade : 2021/12/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/162,436

[210]  N.º : N/195534

[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 : Alimentos, nomeadamente, ham-

búrgueres em pãezinhos e hambúrgueres de queijo 

cheese burgers  (sandes).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195537

[220]  Data de pedido : 2022/03/24

[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 : Sanduíches.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/18  Estados Unidos 

da América N.º 97/319,899

[210]  N.º : N/195826

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Promoção de produtos de terceiros 

através da distribuição de cupões; promoção de pro-

dutos de terceiros através da administração de cupões; 

promoção de produtos de terceiros através da distri-

buição de cartões de fidelização de cliente; promoção 

de produtos de terceiros através da administração de 

cartões de fidelização de cliente; publicidade; serviços 

de venda a retalho ou serviços de venda por grosso de 

preparações farmacêuticas, veterinárias e higiénicas 

e provisões médicas; serviços de venda a retalho ou 

serviços de venda por grosso de cosméticos, produtos 

de toilette, dentífricos, sabonetes e detergentes; servi-

ços de venda a retalho ou serviços de venda por grosso 

de alimentos e bebidas; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de papel e artigos de 

papelaria; serviços de venda a retalho ou serviços de 

venda por grosso de equipamentos de cozinha, uten-

sílio de limpeza e utensílios de lavagem; serviços de 

venda a retalho ou serviços de venda por grosso de ar-

tigos para higiene pessoal; serviços de venda a retalho 

ou serviços de venda por grosso de vestuário; serviços 

de venda por grosso relacionados a aparelhos médicos; 

serviços de venda a retalho relacionados a aparelhos 

médicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195827

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de salões de beleza; salões 

de barbearia; massagistas e massagens terapêuticas 

shiatsu; quiroprática [quiropatia]; moxabustão; o trata-

mento de articulações deslocadas, entorses e fraturas 

ósseas [judo-seifuku]; serviços de acupunctura; cuida-

dos médicos; serviços de hospitais; clínicas médicas; 

consultório médico; prestação de informações médi-
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cas; serviços de exames médicos; serviços de exames 

físicos; medicina dentária; preparação e distribuição 

de medicamentos; aconselhamento dietético e nutri-

cional; cuidados de enfermagem; aluguer de equipa-

mentos médicos; aluguer de máquinas e aparelhos 

para salões de beleza ou barbearias.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor vermelha 

tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/195828

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonete e detergentes; dentífricos; 

cosméticos; perfumes e óleos essenciais; incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195829

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de 

toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195830

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonete e detergentes; dentífricos; 

cosméticos; perfumes e óleos essenciais; incenso.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor cinza tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195831

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de 

toilette.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor cinza tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195832

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonete e detergentes; dentífricos; 

cosméticos; perfumes e óleos essenciais; incenso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195833

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Utensílios cosméticos; utensílios de 

toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195834

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações antiestáticas para uso 

doméstico; desengordurantes, sem ser para uso em 

processos de fabrico; preparações para remoção de 

ferrugem; benzina para remover nódoas; amaciadores 

de tecidos para uso em lavandaria; lixívia para roupa; 

adesivos para afixar cabelo postiço; adesivos para afi-

xar pestanas postiças; goma de amido para lavandaria; 

gelatina de algas para uso em lavandaria [funori]; sa-

bonetes e detergentes; dentífricos; cosméticos; perfu-

mes e óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195835

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; utensí l ios cosméticos; 

utensílios de toilette; luvas de uso doméstico; utensí-

lios e recipientes para uso na cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não elétricas para uso doméstico, ban-

cadas e lava-loiças de cozinha; utensílio de limpeza e 

utensílios de lavagem; recipientes para alimentos des-

tinados a animais de estimação; escovas para animais 

de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para 

pássaros; aquários de interior e seus acessórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195836

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações antiestáticas para uso 

doméstico; desengordurantes, sem ser para uso em 

processos de fabrico; preparações para remoção de 

ferrugem; benzina para remover nódoas; amaciadores 

de tecidos para uso em lavandaria; lixívia para roupa; 

adesivos para afixar cabelo postiço; adesivos para afi-

xar pestanas postiças; goma de amido para lavandaria; 

gelatina de algas para uso em lavandaria [funori]; sa-

bonetes e detergentes; dentífricos; cosméticos; perfu-

mes e óleos essenciais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195837

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e outras 

preparações para a destruição de vermes, fungicidas, 

herbicidas; papel reagente para fins medicinais; papel 

encerado para uso médico; fitas adesivas para a medi-

cina; agentes de administração de medicamentos na 

forma de wafers comestíveis para embalagem de fár-

macos em pó; gaze para pensos; cápsulas vazias para 

produtos farmacêuticos; palas oculares [oclusores] 
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para uso médico; ligaduras para os ouvidos; pensos hi-

giénicos; tampões higiénicos para a menstruação; toa-

lhas higiénicas; toalhetes higiénicas; cuecas higiénicas 

para a menstruação; cotonetes de algodão hidrófilo; 

algodão hidrófilo; esparadrapo; emplastros adesivos; 

ligaduras para pensos; ligaduras líquidas; discos [al-

mofadas] de amamentação; cotonetes para fins medi-

cinais; fraldas; fraldas de pano; papel apanha-moscas; 

papel anti-traça; leite em pó para lactentes; suplemen-

tos alimentares para consumo humano.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195838

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dedeiras para uso médico; anéis esti-

muladores da dentição; chupetas; almofadas de gelo 

para uso medicinal; ligaduras triangulares [de apoio]; 

ligaduras de apoio; catgut cirúrgico; tigelas para a 

alimentação para uso médico; pipetas de gotejamen-

to para uso médico; tetinas; sacos de gelo para uso 

médico; suportes para sacos de gelo para uso médico; 

biberons; biberões; contracetivos, não químicos; mem-

branas de tímpano artificiais; próteses ou materiais de 

preenchimento, não para uso dentários; aparelhos e 

instrumentos médicos; luvas para uso médico; urinóis 

para uso médico [vasilhas]; bacias higiénicas; limpado-

res de orelhas; máscaras higiénicas para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195839

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; utensí l ios cosméticos; 

utensílios de toilette; luvas de uso doméstico; utensí-

lios e recipientes para uso na cozinha, não incluindo 

aquecedores de água a gás para uso doméstico, placas 

de aquecimento não elétricas para uso doméstico, ban-

cadas e lava-loiças de cozinha; utensílio de limpeza e 

utensílios de lavagem; recipientes para alimentos des-

tinados a animais de estimação; escovas para animais 

de estimação; gaiolas para pássaros; banheiras para 

pássaros; aquários de interior e seus acessórios.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195840

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; café; cacau; açúcar candy, sobre-

mesas, aperitivos, bolos, confeitaria; pão e pãezinhos; 

sanduiches; brioches cozidos a vapor recheados com 

carne picada [Chuka-manjuh]; hambúrgueres [sanduí-

ches]; pizzas; sandes de cachorro quente; tartes de car-

ne [empadas de carne]; temperos [sem ser especiarias]; 

cereais em grão, processados; cereais transformados.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195841

[220]  Data de pedido : 2022/03/29

[730]  Requerente : Sugi Holdings Co., Ltd.

  Endereço : 8-4 Mikawaanjo-cho 1-chome, Anjo-

-shi, Aichi 446-0056 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32
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[511]  Produtos : Cerveja; refrigerantes; sumos de fru-

tas; sumos vegetais [bebidas]; extratos de lúpulo para o 

fabrico de cerveja; bebidas à base de soro de leite.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica a cor verde tal 

como representado na figura.

[210]  N.º : N/195856

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : GOTZINGER SMALLGOODS 

PTY LTD ACN 094 621 235

  Endereço : 126 Lahrs Road, Yatala, Queensland 

4207 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

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

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

tutano para a alimentação; caldos; manteiga; caviar; 

produtos de charcutaria; queijo; peixe enlatado ou em 

conserva; gelatina alimentar; presunto [fiambre]; patês 

de carne; carne em conserva; geleias à base de carne; 

carnes salgadas; salsichas; produtos de carne fabri-

cada ou processada; pequenos produtos nesta classe 

incluindo salsichas, wursts (salsichas alemãs), salames, 

presunto [fiambre], bacon [toucinho], carne de porco, 

carne de vaca, aves e caça; carne em conserva e produ-

tos de carne; fígado e produtos de fígado; produtos de 

carne congelados e produtos de carne pré-cozinhados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195857

[220]  Data de pedido : 2022/03/30

[730]  Requerente : GOTZINGER SMALLGOODS 

PTY LTD ACN 094 621 235

  Endereço : 126 Lahrs Road, Yatala, Queensland 

4207 Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne, peixe, aves e caça; extratos 

de carne; frutos e legumes em conserva, congelados, 

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

leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; 

tutano para a alimentação; caldos; manteiga; caviar; 

produtos de charcutaria; queijo; peixe enlatado ou em 

conserva; gelatina alimentar; presunto [fiambre]; patês 

de carne; carne em conserva; geleias à base de carne; 

carnes salgadas; salsichas; produtos de carne fabri-

cada ou processada; pequenos produtos nesta classe 

incluindo salsichas, wursts (salsichas alemãs), salames, 

presunto [fiambre], bacon [toucinho], carne de porco, 

carne de vaca, aves e caça; carne em conserva e produ-

tos de carne; fígado e produtos de fígado; produtos de 

carne congelados e produtos de carne pré-cozinhados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195951

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 238-312

DL

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195952

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195953

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195954

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195955

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195958

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 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/195959

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195960

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/195961

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195964

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

[730]  Requerente : 

 JOSÉ LUPI GESTÃO DE ESCRITÓRIO DE AD-

VOGADO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITA-

DA

  Endereço : 301-355

17 E

 Avenida Comercial de Macau, N.º 301-355, Edifício 

FBC, 17.º E, em Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195965

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195966

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 22

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195967

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 23

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195968

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195969

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

3 109

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195970

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

[730]  Requerente : 

 SHANDONG XINLONG GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

26

 No. 26, Tianliu Section, No. 3 Road, Tianliu Town, 

Shouguang City, Weifang City, Shandong Province, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195971

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

[730]  Requerente : 

 MARVELOUS INC.

  Endereço : 12

8

 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo, 1400002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195972

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

[730]  Requerente : 

 MARVELOUS INC.



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10801

  Endereço : 12

8

 12-8, Higashi-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, 

Tokyo, 1400002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195973

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

GADORES ESTRANGEIROS WAN KAO LDA. / 

UNIVERSAL OVERSEAS EMPLOYMENT SER-

VICES COMPANY LIMITED

  Endereço : 1-E A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195974

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

GADORES ESTRANGEIROS WAN KAO LDA. / 

UNIVERSAL OVERSEAS EMPLOYMENT SER-

VICES COMPANY LIMITED

  Endereço : 1-E A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195975

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

GADORES ESTRANGEIROS WAN KAO LDA. / 

UNIVERSAL OVERSEAS EMPLOYMENT SER-

VICES COMPANY LIMITED

  Endereço : 1-E A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195976

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

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRE-

GADORES ESTRANGEIROS WAN KAO LDA. / 

UNIVERSAL OVERSEAS EMPLOYMENT SER-

VICES COMPANY LIMITED

  Endereço : 1-E A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195977

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

[730]  Requerente : 

 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195978

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

[730]  Requerente : 

 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195979

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

[730]  Requerente : 

 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 療

療

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195980

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

[730]  Requerente : 

 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195981

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

[730]  Requerente : 

 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 理

理 零

數 理

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195982

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

[730]  Requerente : 
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 SPACE BRANDS LIMITED

  Endereço : 175/176  

( :W1T 7NU)

 1st Floor 175/176 Tottenham Court Road, London, En-

gland, W1T 7NU, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 療 療

行

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195983

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195984

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195985

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195986

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195987

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195988

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195989

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195990

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195991

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195992

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195993

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195994

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195995

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195996

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

[730]  Requerente : 
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 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195997

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

[730]  Requerente : 

 Angrow Company Limited

  Endereço : 1675 B

19901

 Suite B 1675 South State, Dover, Kent, Delaware 

19901, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195998

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de 

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo 

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins 

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos 

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito; 

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores; 

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza 

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal; 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos 

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos 

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações 

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes 

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas 

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de 

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis, 

micro-ondas, fornos e computadores; preparações 

aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis im-

pregnados com produtos químicos ou compostos para 

uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal; 

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais; 

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia 

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de moni-

tores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; loções para uso cosmético; produtos 

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel 
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para polimento das unhas; loções para o controlo do 

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações 

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela 

para polir; papel para polir; preparações de polimen-

to; preparações para limpeza de dentaduras; produtos 

ambientadores para perfumar espaços; preparações 

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para 

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de 

monitores de televisores, telemóveis e computadores; 

emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele; 

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza 

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para remoção de nódoas contendo 

benzina; preparações de proteção solar; lenços e toa-

lhetes impregnados com produtos para limpeza; água 

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes; 

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para 

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para 

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-

nados com preparações anti-embaciamento para fins 

de limpeza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195999

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente para uso 

medicinal; folhas de materiais absorventes para uso 

sanitário; medicamentos para a acne; emplastros para 

a acne para uso farmacêutico; preparações para o 

tratamento da acne; preparações farmacêuticas ade-

sivas para o calor; emplastros adesivos; adesivos para 

dentaduras; agentes para curar a fadiga e a inflamação 

dos músculos; emplastros de calor ativados pelo ar 

para aliviar a dor, a febre, a rigidez muscular e a ten-

são muscular; preparações para desodorização do ar; 

antimicrobianos para a garganta; anti-sépticos para a 

garganta; desodorizantes aromáticos, sem ser para uso 

humano e para fins industriais; ligaduras para pensos; 

discos (almofadas) de amamentação; desodorizantes 

do hálito para uso medicinal em formulações de com-

primidos, cápsulas ou spray; refrescantes do hálito 

para fins medicinais; cápsulas para medicamentos; 

cápsulas para uso farmacêutico; goma de mascar para 

uso medicinal; desodorizantes para uso industrial; 

desodorizantes, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais; preparações desodorizantes, não para fins 

industriais; capas para fraldas; fraldas; suplementos 

dietéticos para humanos; bebidas dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos adaptados para fins 

medicinais; alimentos e substâncias dietéticas adapta-

das para uso médico ou veterinário; desinfetantes para 

a garganta; fraldas descartáveis para incontinência; 

toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras para 

os ouvidos; elixires para aliviar infeções da garganta; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; prepara-

ções de aplicação externa para aliviar o calor e a dor 

em corpos humanos; colírios; palas oculares para uso 

médico; preparações para a lavagem dos olhos para 

uso medicinal; preparações para purificar o ar, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais, nem para o 

hálito; gaze para pensos; folhas ou almofadas de gel 

para absorver e dispersar calor para uso médico; fo-

lhas ou almofadas de gel para fins de refrigeração para 

uso médico; emplastros de aquecimento para aliviar 

a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; toa-

lhetes de aquecimento para aliviar a dor, febre, rigidez 

muscular e tensão muscular; pensos para incontinen-

tes; repelentes de insetos e animais nocivos; farinha 

láctea para bebés; linimentos; ligaduras líquidas; pas-

tilhas para uso farmacêutico; materiais para pensos; 

doces medicados; produtos medicinais para limpeza; 

confeitaria medicada; dentífricos medicinais; produ-

tos medicinais para os cuidados da boca; sprays orais 

medicinais; preparações medicinais para refrescar a 

boca; sprays para a garganta medicinais; pensos para a 

menstruação; tampões para a menstruação; pastilhas 

de menta para uso farmacêutico; papel para proteção 

contra traças; produtos refrescantes para a boca [há-
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lito] para uso medicinal; sprays para a boca para uso 

medicinal; colutórios para uso medicinal; papel oleado 

para uso medicinal; preparações para aliviar a dor; 

forros de cuecas [produtos sanitários]; preparações 

farmacêuticas para aplicação externa para alívio do 

prurido; preparações farmacêuticas para os cuidados 

da pele; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

dores musculares; emplastros para aquecer as partes 

do corpo humano para fins medicinais; cataplasmas 

para enxaquecas; cataplasmas para aliviar febre e 

dores no corpo; cataplasmas; papel reagente para uso 

médico; medicamentos para a transpiração dos pés; 

medicamentos para a transpiração; pensos higiénicos; 

cuecas higiénicas; toalhetes desinfetantes; medicamen-

tos para dores de garganta; preparações esterilizantes, 

sem ser para uso de lavandaria e fins industriais; chá 

para fins medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / 

ou folhas não tecidas impregnadas com desinfetantes, 

fungicidas, agentes antibacterianos e desodorizantes; 

desodorizadores sanitários; agentes para a administra-

ção de medicamentos sob a forma de wafers comestí-

veis contendo produtos farmacêuticos em pó; loções, 

cremes, unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a 

dor da enxaqueca; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196000

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de 

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo 

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins 

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos 

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito; 

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores; 

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza 

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal; 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos 

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos 

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações 

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes 

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas 

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de 

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis, 

micro-ondas, fornos e computadores; preparações 

aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis im-

pregnados com produtos químicos ou compostos para 

uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal; 

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais; 

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia 

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de moni-

tores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; loções para uso cosmético; produtos 

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel 

para polimento das unhas; loções para o controlo do 

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações 

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela 

para polir; papel para polir; preparações de polimen-

to; preparações para limpeza de dentaduras; produtos 

ambientadores para perfumar espaços; preparações 

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para 

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de 

monitores de televisores, telemóveis e computadores; 
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emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele; 

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza 

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para remoção de nódoas contendo 

benzina; preparações de proteção solar; lenços e toa-

lhetes impregnados com produtos para limpeza; água 

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes; 

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para 

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para 

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-

nados com preparações anti-embaciamento para fins 

de limpeza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196001

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente para uso 

medicinal; folhas de materiais absorventes para uso 

sanitário; medicamentos para a acne; emplastros para 

a acne para uso farmacêutico; preparações para o 

tratamento da acne; preparações farmacêuticas ade-

sivas para o calor; emplastros adesivos; adesivos para 

dentaduras; agentes para curar a fadiga e a inflamação 

dos músculos; emplastros de calor ativados pelo ar 

para aliviar a dor, a febre, a rigidez muscular e a ten-

são muscular; preparações para desodorização do ar; 

antimicrobianos para a garganta; anti-sépticos para a 

garganta; desodorizantes aromáticos, sem ser para uso 

humano e para fins industriais; ligaduras para pensos; 

discos (almofadas) de amamentação; desodorizantes 

do hálito para uso medicinal em formulações de com-

primidos, cápsulas ou spray; refrescantes do hálito 

para fins medicinais; cápsulas para medicamentos; 

cápsulas para uso farmacêutico; goma de mascar para 

uso medicinal; desodorizantes para uso industrial; 

desodorizantes, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais; preparações desodorizantes, não para fins 

industriais; capas para fraldas; fraldas; suplementos 

dietéticos para humanos; bebidas dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos adaptados para fins 

medicinais; alimentos e substâncias dietéticas adapta-

das para uso médico ou veterinário; desinfetantes para 

a garganta; fraldas descartáveis para incontinência; 

toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras para 

os ouvidos; elixires para aliviar infeções da garganta; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; prepara-

ções de aplicação externa para aliviar o calor e a dor 

em corpos humanos; colírios; palas oculares para uso 

médico; preparações para a lavagem dos olhos para 

uso medicinal; preparações para purificar o ar, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais, nem para o 

hálito; gaze para pensos; folhas ou almofadas de gel 

para absorver e dispersar calor para uso médico; fo-

lhas ou almofadas de gel para fins de refrigeração para 

uso médico; emplastros de aquecimento para aliviar 

a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; toa-

lhetes de aquecimento para aliviar a dor, febre, rigidez 

muscular e tensão muscular; pensos para incontinen-

tes; repelentes de insetos e animais nocivos; farinha 

láctea para bebés; linimentos; ligaduras líquidas; pas-

tilhas para uso farmacêutico; materiais para pensos; 

doces medicados; produtos medicinais para limpeza; 

confeitaria medicada; dentífricos medicinais; produ-

tos medicinais para os cuidados da boca; sprays orais 

medicinais; preparações medicinais para refrescar a 

boca; sprays para a garganta medicinais; pensos para a 

menstruação; tampões para a menstruação; pastilhas 

de menta para uso farmacêutico; papel para proteção 

contra traças; produtos refrescantes para a boca [há-

lito] para uso medicinal; sprays para a boca para uso 

medicinal; colutórios para uso medicinal; papel oleado 

para uso medicinal; preparações para aliviar a dor; 

forros de cuecas [produtos sanitários]; preparações 

farmacêuticas para aplicação externa para alívio do 

prurido; preparações farmacêuticas para os cuidados 

da pele; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

dores musculares; emplastros para aquecer as partes 

do corpo humano para fins medicinais; cataplasmas 

para enxaquecas; cataplasmas para aliviar febre e 

dores no corpo; cataplasmas; papel reagente para uso 
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médico; medicamentos para a transpiração dos pés; 

medicamentos para a transpiração; pensos higiénicos; 

cuecas higiénicas; toalhetes desinfetantes; medicamen-

tos para dores de garganta; preparações esterilizantes, 

sem ser para uso de lavandaria e fins industriais; chá 

para fins medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / 

ou folhas não tecidas impregnadas com desinfetantes, 

fungicidas, agentes antibacterianos e desodorizantes; 

desodorizadores sanitários; agentes para a administra-

ção de medicamentos sob a forma de wafers comestí-

veis contendo produtos farmacêuticos em pó; loções, 

cremes, unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a 

dor da enxaqueca; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196002

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para 

limpar, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfu-

maria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os 

cabelos; dentífricos; telas abrasivas para limpeza de 

acessórios de prata; telas abrasivas; papel abrasivo 

[lixa]; areia abrasiva; emplastros para a acne para fins 

cosméticos; adesivos para a fixação de pestanas posti-

ças; adesivos para a fixação de cabelo postiço; adesivos 

para uso cosmético; preparações para perfumar o am-

biente; anti-transpirantes [artigos de higiene pessoal]; 

preparações anti-estáticas para uso doméstico; pedra-

-pomes artificial; desodorizantes para o corpo; purifi-

cadores do hálito; preparações para refrescar o hálito; 

sprays para refrescar o hálito; tiras para refrescar o 

hálito; preparações para limpar e polir óculos, espe-

lhos, vidros de relógios, ecrãs de monitores de televi-

sores, telemóveis, microondas, fornos e computadores; 

produtos de limpeza e polimento; fluidos de limpeza 

para óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de mo-

nitores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; fluidos de limpeza para uso pessoal; 

cremes cosméticos; preparações cosméticas para os 

cuidados da pele; preparações cosméticas; produtos 

de higiene pessoal; cosméticos para acne; cosméticos 

para limpeza da pele; cotonetes de algodão para uso 

cosmético; algodão para uso cosmético; preparações 

desengordurantes para uso doméstico; desodorizantes 

para animais; desodorizantes para humanos; desodo-

rizantes; desodorizantes para almofadas anti-transpi-

rantes para as axilas; desodorizantes para almofadas 

absorventes do suor para as axilas; preparações deter-

gentes e perfumadas para óculos, espelhos, vidros de 

relógios, ecrãs de monitores de televisores, telemóveis, 

micro-ondas, fornos e computadores; preparações 

aromáticas; detergentes; toalhetes descartáveis im-

pregnados com produtos químicos ou compostos para 

uso doméstico; amaciadores de tecidos para uso em 

lavandaria; produtos para lavar o rosto; pestanas pos-

tiças; unhas postiças; fragrâncias não para uso pessoal; 

fragrâncias; preparações desodorizantes para animais; 

tela abrasiva; papel de lixa; produtos para os cuida-

dos dos cabelos; sprays para o cabelo; incenso; lixívia 

para lavandaria; detergentes líquidos para a limpeza 

de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de moni-

tores de televisores, telemóveis, micro-ondas, fornos 

e computadores; loções para uso cosmético; produtos 

hidratantes; colutórios, não para uso medicinal; papel 

para polimento das unhas; loções para o controlo do 

óleo da pele; almofadas impregnadas com preparações 

desodorizantes; preparações para remover tintas; tela 

para polir; papel para polir; preparações de polimen-

to; preparações para limpeza de dentaduras; produtos 

ambientadores para perfumar espaços; preparações 

de remoção de ferrugem; produtos perfumados para 

refrescar sem ser para uso pessoal; champôs para lim-

peza de óculos, espelhos, vidros de relógios, ecrãs de 

monitores de televisores, telemóveis e computadores; 

emolientes da pele; produtos esfoliantes para a pele; 

produtos para branquear a pele; soluções para limpeza 

de telefones inteligentes; benzina para remoção de nó-

doas; preparações para remoção de nódoas contendo 

benzina; preparações de proteção solar; lenços e toa-

lhetes impregnados com produtos para limpeza; água 

de toilette; pós para os dentes; pastas para os dentes; 

toalhetes para limpeza de óculos impregnados com so-

luções de limpeza para lentes; agentes de limpeza para 

uso doméstico; lenços e toalhetes humedecidos para 

fins de anti-embaciamento; lenços e toalhetes impreg-
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nados com preparações anti-embaciamento para fins 

de limpeza.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196003

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

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteri-

nárias; produtos higiénicos para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para 

bebés; emplastros, materiais para pensos; material 

para obturações dentárias, cera dentária; desinfetan-

tes; preparações para a destruição de animais nocivos; 

fungicidas, herbicidas; algodão absorvente para uso 

medicinal; folhas de materiais absorventes para uso 

sanitário; medicamentos para a acne; emplastros para 

a acne para uso farmacêutico; preparações para o 

tratamento da acne; preparações farmacêuticas ade-

sivas para o calor; emplastros adesivos; adesivos para 

dentaduras; agentes para curar a fadiga e a inflamação 

dos músculos; emplastros de calor ativados pelo ar 

para aliviar a dor, a febre, a rigidez muscular e a ten-

são muscular; preparações para desodorização do ar; 

antimicrobianos para a garganta; anti-sépticos para a 

garganta; desodorizantes aromáticos, sem ser para uso 

humano e para fins industriais; ligaduras para pensos; 

discos (almofadas) de amamentação; desodorizantes 

do hálito para uso medicinal em formulações de com-

primidos, cápsulas ou spray; refrescantes do hálito 

para fins medicinais; cápsulas para medicamentos; 

cápsulas para uso farmacêutico; goma de mascar para 

uso medicinal; desodorizantes para uso industrial; 

desodorizantes, sem ser para humanos, animais e fins 

industriais; preparações desodorizantes, não para fins 

industriais; capas para fraldas; fraldas; suplementos 

dietéticos para humanos; bebidas dietéticas para uso 

medicinal; alimentos dietéticos adaptados para fins 

medicinais; alimentos e substâncias dietéticas adapta-

das para uso médico ou veterinário; desinfetantes para 

a garganta; fraldas descartáveis para incontinência; 

toalhetes desinfetantes descartáveis; ligaduras para 

os ouvidos; elixires para aliviar infeções da garganta; 

cápsulas vazias para produtos farmacêuticos; prepara-

ções de aplicação externa para aliviar o calor e a dor 

em corpos humanos; colírios; palas oculares para uso 

médico; preparações para a lavagem dos olhos para 

uso medicinal; preparações para purificar o ar, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais, nem para o 

hálito; gaze para pensos; folhas ou almofadas de gel 

para absorver e dispersar calor para uso médico; fo-

lhas ou almofadas de gel para fins de refrigeração para 

uso médico; emplastros de aquecimento para aliviar 

a dor, febre, rigidez muscular e tensão muscular; toa-

lhetes de aquecimento para aliviar a dor, febre, rigidez 

muscular e tensão muscular; pensos para incontinen-

tes; repelentes de insetos e animais nocivos; farinha 

láctea para bebés; linimentos; ligaduras líquidas; pas-

tilhas para uso farmacêutico; materiais para pensos; 

doces medicados; produtos medicinais para limpeza; 

confeitaria medicada; dentífricos medicinais; produ-

tos medicinais para os cuidados da boca; sprays orais 

medicinais; preparações medicinais para refrescar a 

boca; sprays para a garganta medicinais; pensos para a 

menstruação; tampões para a menstruação; pastilhas 

de menta para uso farmacêutico; papel para proteção 

contra traças; produtos refrescantes para a boca [há-

lito] para uso medicinal; sprays para a boca para uso 

medicinal; colutórios para uso medicinal; papel oleado 

para uso medicinal; preparações para aliviar a dor; 

forros de cuecas [produtos sanitários]; preparações 

farmacêuticas para aplicação externa para alívio do 

prurido; preparações farmacêuticas para os cuidados 

da pele; produtos farmacêuticos para o tratamento de 

dores musculares; emplastros para aquecer as partes 

do corpo humano para fins medicinais; cataplasmas 

para enxaquecas; cataplasmas para aliviar febre e 

dores no corpo; cataplasmas; papel reagente para uso 

médico; medicamentos para a transpiração dos pés; 

medicamentos para a transpiração; pensos higiénicos; 

cuecas higiénicas; toalhetes desinfetantes; medicamen-

tos para dores de garganta; preparações esterilizantes, 

sem ser para uso de lavandaria e fins industriais; chá 

para fins medicinais; xaropes para a tosse; tecidos e / 

ou folhas não tecidas impregnadas com desinfetantes, 

fungicidas, agentes antibacterianos e desodorizantes; 

desodorizadores sanitários; agentes para a administra-

ção de medicamentos sob a forma de wafers comestí-

veis contendo produtos farmacêuticos em pó; loções, 
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cremes, unguentos, géis e leites tópicos para aliviar a 

dor da enxaqueca; produtos farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196004

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

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

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

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cosméticos para cuidados 

de beleza; preparações cosméticas adelgaçantes; soros 

de beleza; estojos de cosmética; preparações cosmé-

ticas para o rosto; preparações cosméticas para o cui-

dado da pele; preparações de aloe vera para fins cos-

méticos; preparações para maquilhagem; cremes para 

branquear a pele; máscaras de beleza; preparações 

hidratantes; loções para a pele [cosméticas]; loções 

para o cabelo; loções corporais; cremes para o cuidado 

do cabelo; glosses para os lábios, não medicamentosos; 

bálsamos para os lábios, não medicamentosos; pro-

dutos nutritivos para o cabelo [para uso cosmético]; 

hidratantes para o cabelo; pó cosmético para o rosto; 

leites de toilette; cremes cosméticos; batons para os 

lábios; hidratantes; corretores faciais; glosses para os 

lábios; bálsamos para os lábios; lenços impregnados de 

loções cosméticas; cosméticos não medicinais para ac-

nes; adstringentes para uso em cosmética; loções para 

uso cosmético; aerossóis para refrescar o hálito; tiras 

para refrescar o hálito; refrescantes para o hálito e 

higiene pessoal; cremes desmaquilhantes; preparações 

para desmaquilhagem; leites de limpeza facial; deso-

dorizantes corporais [perfumaria]; preparações para 

fixar o cabelo; tónicos capilares [cosméticos]; cremes 

para as mãos [cosméticos]; cremes para remoção de 

manchas [cosméticos]; loções para bebés [cosméticos]; 

pó para bebés [cosméticos]; hidratantes para depois 

da exposição ao sol; preparações de proteção solar; 

preparações antitranspirantes para higiene pessoal; 

cremes de barbear; cotonetes algodoados para uso 

cosmético; preparações para a coloração do cabelo; 

preparações depilatórias; unhas postiças; pestanas 

postiças; adesivos para afixar pestanas postiças; ade-

sivos [matérias colantes] para uso cosmético; adesivos 

para afixar cabelo postiço; preparações para remover 

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

médico; desodorizantes para uso pessoal ou para ani-

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

dutos de limpeza para fins de higiene íntima pessoal, 

não medicinais; sabões antitranspirantes; preparações 

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

sabões desodorizantes; produtos para a lavagem do 

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

bões não medicinais para acnes; sabões para as mãos; 

preparações para o banho, não sendo para fins médi-

cos; preparações cosméticas para o banho; banhos de 

espuma; sais de banho, não medicinais; dentífricos; 

fragrâncias; fragrâncias para perfumar; fragrâncias 

para perfumar o ambiente; incenso; óleos essenciais; 

óleos de aromaterapia [para uso cosmético]; óleos de 

massagem; produtos de lavandaria; lixívia para roupa; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; goma 

de amido para lavandaria; preparações para limpar e 

polir; panos de limpeza impregnados com detergente; 

preparações antiestáticas para uso doméstico; desen-

gordurantes, sem ser para uso em processos de fabrico; 

preparações para remoção de ferrugem; telas e lixa 

para polir; cremes para couro; polimentos para móveis; 

cremes e lustradores de calçado; cera para polir.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196005

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 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-
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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 dactilografia; 

papéis de dactilografia, 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; litografias, 

pinturas (encaixilhados ou não encaixilhados); blocos 

de pintura, livros para colorir; livros para desenhar e 

de actividades; papel luminoso; papel de notas adesi-

vo; 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 

fotográficos; 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; panfletos 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 fins 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; afiadores de lápis; 

suportes para utensílios de escrita; clipes de papéis; al-

finetes para desenho; réguas; fitas adesivas para pape-

laria, distribuidor de fitas 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 

para passaportes; correias feitos de papel para cartões 

de identificação; cartões de crédito de plástico não 

magnéticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196006

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

sas; roupas de malha; camisolas de malha, pulôveres, 

camisolas curtas; T-shirts; coletes; camisetas despor-

tivas de alças; vestidos; vestidos de desporto; saias; 

roupa interior; vestuário de natação, biquínis; tanki-

nis; roupões de banho; calções; calças; camisolas de 

lã; bonés (chapéus); bonés; chapéus; lenços de pescoço 

e cabeça; lenços de cabeça; faixas para vestuário; 

xailes; viseiras (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 flip-

-flops, 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-
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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/196007

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos e brinquedos; pulseiras despor-

tivas em silicone; resistências para alongamento de 

dedos (preensões de mãos); bolas desportivas; jogos de 

tabuleiro; mesas para matraquilhos; micro-malhas; bo-

necas e animais (brinquedos); veículos de brinquedo; 

quebra-cabeças (puzzles); balões; brinquedos insuflá-

veis; cartas de jogar; confetes (confetti); artigos para 

ginástica e de desporto, aparelhos para ginástica; equi-

pamentos de futebol, nomeadamente bolas de futebol, 

luvas, joelheiras, cotoveleiras e ombreiras, caneleiras 

e balizas de futebol; barreiras (walls) de balizas de fu-

tebol; sacos e recipientes de desporto adaptados para 

transporte de artigos de desporto; chapéus de festa 

(brinquedos); jogos electrónicos portáteis concebidos 

para serem utilizados somente com um receptor de 

televisão; joysticks para jogos de vídeo; jogos de vídeo; 

máquinas de jogos de vídeo; consolas de jogos; máqui-

nas de jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

jogos electrónicos portáteis sem serem utilizados so-

mente com um receptor de televisão; almofadas (pads) 

para jogos; comandos em forma de volantes para jogos 

de vídeo e tapetes (mats) de dança para jogos de ví-

deo; mãos de espuma (brinquedos); robôs de brinque-

do para entretenimento; jogos de arcada; réplicas de 

modelos de aeronaves; brinquedos para animais de 

estimação; cartões impressos (de lotaria) para raspar 

(raspadinhas); papagaios de papel; patins de rodas; 

trotinetas (brinquedos); pranchas de skate (skateboar-

ds); controlos de jogos e controlos de jogos activados 

por voz ou operados manualmente.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196008

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

[730]  Requerente : Fédération Internationale de Foo-

tball Association (FIFA)

  Endereço : FIFA-Strasse 20, 8044 Zurich, Swit-

zerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; formação; prestação curso 

de formação; entretenimento; serviços de entreteni-

mento fornecidos em ou relacionados com eventos 

desportivos; serviços de entretenimento em forma de 

exibição pública de eventos desportivos, organiza-

ção de eventos e actividades desportivas e culturais; 

organização de lotarias e concursos; organização de 

concursos e eventos desportivos no sector de futebol; 

fornecimento de instalações desportivas; serviços de 

parque divertidas; serviços de clubes de saúde e giná-

sios; serviços de aluguer de equipamento de áudio e 

vídeo; produção, presentação, publicação e/ou aluguer 

de filmes, som e gravações de vídeo; publicação e/ou 

aluguer de produtos de educacionais e entretenimento 

interactivo, nomeadamente filmes, livros, discos com-

pactos, DVDs, míni discos, CD-ROMs; publicação 

de estatísticas e outras informações sobre espectácu-

los desportivas; reportagem em rádio e televisão de 

eventos desportivos; serviços de produção e edição de 

programas de rádio e televisão; serviços de fotografia; 

serviços de produção de fotografia, áudio e gravação 

de vídeo; produção de filmes animados; produção de 

programas de televisão animados; serviços de reservas 

de lugares para eventos de entretenimento e despor-

tivos; serviços de reservas de bilhetes para eventos de 

entretenimento e desportivos; serviços de agência de 

bilhetes desportivos; calendário de eventos despor-

tivos; gravação de eventos desportivos; organização 

de concursos de beleza; entretenimento interactivos; 
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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 

fio; serviços de jogos electrónicos prestados através da 

Internet ou na comunicação electrónica sem fio (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 fio; 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, videojogos 

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.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196009

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

CPU

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196010

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1 9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 
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PaaS

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196011

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196012

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196013

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196014

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196015

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196016

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196017

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196018

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196019

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196020

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 403

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196021

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196022

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196023

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196024

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196025

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 406

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10
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[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196026

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196027

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196028

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196029

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196030

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

735 4 306

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10
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[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196031

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

200 2 204

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196032

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

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196034

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

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196035

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

[730]  Requerente : 

 CHEANG IN HOU

  Endereço : 10 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196039

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

AI

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196040

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

[730]  Requerente : UTENA CO., LTD.

  Endereço : 1-10-22 Minamikarasuyama, Seta-

gaya-ku, Tokyo 157-8567, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados cosméticos para cuidados 

de cabelo; cosméticos; preparados para cuidados de ca-

belo; colorantes para cabelo; tintas para cabelo; loções 

capilares; sprays capilares; preparados para ondulação 

de cabelo; cosméticos utilizados para cabelo; prepara-

dos para penteados; adesivos para afixar pestanas pos-

tiças; adesivos para fins cosméticos; sabão anti-transpi-

rante; anti-transpirantes (artigos de toilete); soros anti-

-rugas; aromáticos (óleos essenciais); bases para per-

fumes de flores; máscaras de beleza; soros de beleza; 

barras de sabonete de toilete; preparados de limpeza; 

creme de limpeza (cosmético); leite de limpeza para 

cuidados da pele; leite de limpeza para fins de toilete; 

óleo de limpeza para fins de toilete; máscaras para 

olhos de colagénio (cosmético); colorantes para fins de 

toilete; preparados para remoção de cores; cremes cos-

méticos; tintas cosméticas; géis para olhos cosméticos; 

máscaras de tratamento para olhos cosméticos; más-

caras faciais cosméticas; kits cosméticos; loções cos-

méticos; leite cosmético; lápis cosméticos; preparados 

cosméticos para banhos; preparados cosméticos para 

pestanas; preparados cosméticos para cuidados da 

pele; cotonetes para fins cosméticos; algodão em rama 

para fins cosméticos; cremes para branqueamento da 

pele; dentífricos; sabonetes desodorizantes; desodori-

zantes para uso pessoal; depilatórios; óleos essenciais; 

essências etéreas; extractos de flores (perfumes); bál-

samos para olhos; preparados para cuidados dos olhos; 

cremes para olhos (para uso cosmético); essências 

para olhos; sombras para olhos; tónicos para olhos; 

cremes de tratamento para olhos (não-medicinais); 

géis de tratamento para olhos (não-medicinais); loções 

de tratamento para olhos (não-medicinais); loções 

anti-rugas para olhos; cosméticos para sobrancelhas; 

lápis para sobrancelhas; leite de limpeza para a face; 

gel para a face; soros cosméticos faciais; máscaras 

faciais; produtos para lavar o rosto; pós para lavar o 

rosto; pestanas postiças; unhas postiças; aromas para 

bebidas (óleos essenciais); preparados para fumigação 

(perfumes); máscara para olhos em gel; gorduras para 

fins cosméticos; preparados para cuidados dos lábios; 

glosses para lábios; batons; loções para fins cosméti-

cos; maquilhagem; cremes de base para maquilhagem; 

bases para maquilhagem; pó de maquilhagem; prepa-

rados de maquilhagem; preparados para remoção de 

maquilhagem; rímel; embalagens de máscaras para 

fins cosméticos; loções leitosas; loções leitosas para 

cuidados da pele; preparados para cuidados das unhas; 

papel absorvente de óleo para fins cosméticos; óleos 

para fins cosméticos; óleos para perfumes e fragrân-

cias; óleos para fins de toilete; artigos de perfumaria; 

perfumes; vaselina para fins cosméticos; pomadas para 

fins cosméticos; água perfumada; madeira perfumada; 

soros para fins cosméticos; champôs; máscaras para a 

pele (para uso cosmético); máscaras hidratantes para 

a pele; loções para branqueamento da pele; máscaras 

para branqueamento da pele; preparados para bran-

queamento da pele; sabonetes; sabonetes para trans-

piração dos pés; preparados para protecção solar; pre-

parados para bronzeamento solar (cosméticos); lenços 

impregnados com loções cosméticas; lenços / toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; água de toilete; 

artigos de toilete; loções leitosas para branqueamento; 

condicionadores para cabelo; champôs secos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196041

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

[730]  Requerente : Aristocrat Technologies Australia 

Pty Ltd

  Endereço : Building A, Pinnacle Office Park, 85 

Epping Road, North Ryde NSW 2113, Australia

  Nacionalidade :  Australiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo e de póquer electró-

nicas, caça-níqueis para o jogo; máquinas de jogo e de 

póquer ligadas electronicamente; máquinas de jogos 

para jogos de azar ou fortuna e jogos que envolvem 

jogos de azar ou fortuna; e peças e acessórios para os 

mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196042

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

[730]  Requerente : Chow Tai Fook Jewellery Com-

pany Limited

  Endereço : 38th Floor, New World Tower, 16-18 

Queen’s Road Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

em metais preciosos ou em plaqué dos mesmos, não 

incluídos noutras classes; artigos de joalharia, pedras 

preciosas, pedras semi-preciosas, gemas, pérolas, ja-

des, diamantes, rubis, safiras, esmeraldas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos, relógios de parede e de 

mesa, relógios; amuletos (artigos de joalharia); ber-

loques (artigos de joalharia); figurinhas (estatuetas) 

em metais preciosos; estatuetas em metais preciosos; 

ornamentos para chapéus em metais preciosos; mis-

sangas para fazer jóias; argolas para chaves (pequenos 

adornos de joalharia ou correntes); correntes para cha-

ves (pequenos adornos de joalharia ou correntes); fio 

de prata (artigos de joalharia); prata, não trabalhados 

ou moído; caixas para artigos de joalharia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho.

[210]  N.º : N/196043

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

[730]  Requerente : GEKKEIKAN SAKE COM-

PANY, LTD.

  Endereço : No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-

-ku, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparados alcoólicos para fazer bebidas; saqué (sake); 

saquê japonês (Nihonshu); sucedâneos do saqué; licor 

branco japonês (shochu); mistura de licor à base de 

shochu japonês (Mirin); bebidas à base de shochu ja-

ponês (Chuhai); mistura de licor à base de arroz doce 

japonês (Shiro-zake); licores; licores aromatizados; li-

cores aromatizados com extratos de ameixas asiáticas; 

bebidas alcoólicas contendo frutas; álcool de arroz; 

vinho; bebidas aperitivas; cocktails; bebidas espirituo-

sas; bebidas destiladas; licores de cozinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196044

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

[730]  Requerente : GEKKEIKAN SAKE COM-

PANY, LTD.

  Endereço : No. 247, Minamihama-cho, Fushimi-

-ku, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas, excepto cervejas; 

preparados alcoólicos para fazer bebidas; saqué (sake); 

saquê japonês (Nihonshu); sucedâneos do saqué; licor 

branco japonês (shochu); mistura de licor à base de 

shochu japonês (Mirin); bebidas à base de shochu ja-

ponês (Chuhai); mistura de licor à base de arroz doce 

japonês (Shiro-zake); licores; licores aromatizados; li-

cores aromatizados com extratos de ameixas asiáticas; 

bebidas alcoólicas contendo frutas; álcool de arroz; 

vinho; bebidas aperitivas; cocktails; bebidas espirituo-

sas; bebidas destiladas; licores de cozinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196045

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

[730]  Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH 

CARE LTD.

  Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; perfumes; colónias; pre-

parados e substâncias para os cuidados da pele; loções 

para a pele; loções hidratantes para a pele; adstrin-

gentes da pele não medicinais para fins cosméticos; 

emulsões para o rosto concentrado; loções para após 

barbear; amaciadores para a pele; creme para limpeza 

da pele; cremes hidratantes para a pele; bases para o 

rosto; bases de maquilhagem (cosméticos); corretores 

(cosméticos); água de toilette; máscaras de beleza; 

cremes protector solar para a pele; preparados e subs-

tâncias para cuidados do corpo; sabões de toilette; 

sabonetes para o banho; produtos para limpeza do 

corpo; hidratante corporal; géis para o corpo; gel de 

banho; esfoliantes de creme para o corpo; preparados 
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e substâncias para tratamento do cabelo; champôs 

para o cabelo; produtos para lavagem de cabelo; lacas 

para o cabelo; espuma para o cabelo; gel para o cabelo; 

tintas para cabelos; preparados e substâncias para o 

cuidado das unhas; bases para aplicar nas unhas antes 

do verniz; vernizes para as unhas; produtos para remo-

ver o verniz das unhas; fixadores para aplicar depois 

do verniz nas unhas; endurecedores de unhas; carmim 

para o rosto; batons; rímel; sombras para os olhos; 

delineador para os olhos; pasta de dentes; dentífricos; 

branqueador de dentes cosméticos; lápis para fins de 

clareamento de dentes; manchas de clareamento de 

dentes sem ser para fins médicos; detergentes para la-

var louça; preparações de fragrâncias para perfumar; 

amaciadores de tecidos para uso em lavandaria; deter-

gentes para lavandaria; preparações de limpeza para 

fins domésticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196046

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

踪

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196047

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

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT

 P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hu-

tchins Drive, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

踪

SaaS PaaS

[540]  Marca : 



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10825

[210]  N.º : N/196051

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações informáticas, descarregá-

veis; programas informáticos, descarregáveis; plata-

formas informáticas, graváveis ou descarregáveis; pro-

gramas informáticos, graváveis; carteiras electrónicas 

(e-wallets) descarregáveis; programas de jogos de com-

putador descarregáveis via Internet; ícones expressivos 

(emoticons) descarregáveis para telemóveis; aplicações 

informáticas descarregáveis para telemóveis; publica-

ções electrónicas, descarregáveis; telemóveis; estojos 

de telemóveis; óculos de sol; desenhos animados; fon-

tes de alimentação móveis, nomeadamente baterias 

recarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196052

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de contabilidade; auditoria 

empresarial; serviços de planeamento fiscal e serviços 

fiscais; aluguer de máquinas de venda automática; 

aluguer de stands de vendas; pesquisa de patrocínios; 

serviços de consultoria de gestão de pessoal; serviços 

de corretagem para artistas de interpretação; serviços 

de intermediação comercial para combinar pessoas 

especializadas para clientes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196053

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação cosmética; 

serviço de laboratório médico; serviços de teste de 

materiais; serviços de testes têxteis; serviços de con-

cepção de desenho industrial; serviço de concepção 

de embalagens; serviços de concepção de vestuário; 

serviços de autenticação de obras de arte; serviços de 

informação meteorológica; serviços de concepção de 

artes gráficas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196054

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de investigações de antece-

dentes pessoais; serviços de monitorização de alarmes 

contra furtos/roubos e de segurança; serviços de acom-

panhamento em sociedade [acompanhantes]; consul-

toria em estilo pessoal de guarda-roupa; serviços de 

agências de namoro/encontros; serviços de agências 

matrimoniais; serviços de redes sociais on-line; servi-

ços de agências de introdução social; planeamento e 

organização de cerimônias de casamento; serviços de 

aluguer de nomes de domínio da Internet; serviços de 

gestão de direitos de autor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196055

[220]  Data de pedido : 2022/04/04
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[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações informáticas, descarre-

gáveis; programas informáticos, descarregáveis; pla-

taformas informáticas, graváveis ou descarregáveis; 

programas informáticos, graváveis; aparelhos de pro-

cessamento de dados; memórias electrónicas; carteiras 

electrónicas (e-wallets) descarregáveis; programas 

de jogos de computador descarregáveis via Internet; 

ícones expressivos (emoticons) descarregáveis para te-

lemóveis; aplicações informáticas descarregáveis para 

telemóveis; dispositivos periféricos de computador; pu-

blicações electrónicas, descarregáveis; telemóveis; es-

tojos de telemóveis; óculos de sol; desenhos animados; 

fontes de alimentação móveis, nomeadamente baterias 

recarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196056

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; publicidade na internet 

para terceiros; promoção online de redes de computa-

dor e sítios na web; apresentação de artigos em meios 

de comunicação, para fins de retalho; provisão de 

informação comercial através da internet, redes por 

cabo e outras formas de transmissão de dados; orga-

nização de exposições e eventos para fins comerciais 

ou publicitários; serviços de marketing; promoção de 

vendas para terceiros; provisão de um mercado online 

para compradores e vendedores de artigos e serviços; 

compilação de informação em bases de dados compu-

torizadas; sistematização de informação numa base de 

dados informática; optimização de motores de busca 

para promoção de vendas; optimização de tráfego de 

websites; actualização e manutenção de dados em ba-

ses de dados informáticas; serviços de processamento 

de dados na natureza de serviços de administração de 

escritório; pesquisa de patrocínios; serviços de con-

tabilidade; auditoria empresarial; serviços de planea-

mento fiscal e serviços fiscais; aluguer de máquinas 

de venda automática; aluguer de stands de vendas; 

serviços de consultoria de gestão de pessoal; serviços 

de intermediação comercial para combinar pessoas es-

pecializadas para clientes; serviços de corretagem para 

artistas de interpretação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196057

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Emissões televisivas em simultâneo 

através de redes mundiais de comunicações, internet e 

de redes sem fios; serviços de agência de notícias para 

transmissão por via electrónica; emissão de programas 

através da internet; disponibilização de salas de con-

versas em linha para redes sociais; serviços de trans-

missão de som, vídeo e informação; fornecimento de 

acesso a chats de internet; disponibilização de fóruns 

online; serviços de transmissão de podcasts; serviços 

de videoconferência; serviços de transmissão de vídeo 

a pedido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196058

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : Serviços de concepção e desenvolvi-

mento de produtos multimédia; serviços de investiga-

ção cosmética; serviço de concepção de embalagens; 

serviços de concepção de decoração de interiores; ser-

viços de planeamento e concepção de instalações de 

retalho; serviços de concepção de vestuário; serviços 

de criação, concepção, desenvolvimento e manutenção 

de sítios na rede; serviços de concepção e desenvolvi-

mento de software no domínio das aplicações móveis; 

serviços de desenvolvimento de plataformas informá-

ticas; serviços de concepção de artes gráficas; serviço 

de laboratório médico; serviços de teste de materiais; 

serviços de concepção de desenho industrial; serviços 

de autenticação de obras de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196059

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

[730]  Requerente : Redbook Holdings Limited

  Endereço : Suite 603, 6/F Laws Comm Plaza,788 

Cheung Sha Wan Road, KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de investigações de antece-

dentes pessoais; serviços de monitorização de alarmes 

contra furtos/roubos e de segurança; serviços de acom-

panhamento em sociedade [acompanhantes]; consul-

toria em estilo pessoal de guarda-roupa; serviços de 

agências de namoro/encontros; serviços de agências 

matrimoniais; serviços de redes sociais on-line; servi-

ços de agências de introdução social; planeamento e 

organização de cerimônias de casamento; serviços de 

aluguer de nomes de domínio da Internet; serviços de 

gestão de direitos de autor.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196060

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 78 15 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196063

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Máquinas de endereçar; fitas de tinta; 

máquinas de fixação automática de selos; agrafadores 

eléctricos para escritórios; máquinas de escritório para 

fechar envelopes; máquinas de obliteração de selos; 

instrumentos para desenho; máquinas de escrever; má-

quina que emite e imprime cheques (checkwriter); mi-

meógrafos; duplicadores de saliência; destruidores de 

papel [artigos de escritório]; máquinas para franquiar; 

duplicadores rotativos; toalhas higiénicas de papel 

para as mãos; toalhas de papel; guardanapos de mesa, 

em papel; toalhas de mão em papel; lenços de papel; 

papel e cartão; artigos de papelaria; impressos; livros 

de banda desenhada; pinturas e obras caligráficas fo-

tografias; suportes para fotografia.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196064

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; bonecas; jogos de 

go; jogo de xadrez japonês [jogos de Shogi]; cartas de 

jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos de dados 

japoneses [Sugoroku]; copos de dados; damas chinesas 

[jogos]; jogos de xadrez; damas [conjuntos de jogos de 

damas]; aparelhos de prestidigitação [magia]; jogos 

de dominó; cartas de jogar japonesas cartas de jogar 

[Hanafuda]; Mah-jong [jogo]; máquinas e aparelhos de 

jogos; equipamentos de bilhar; aparelhos de desporto; 

brinquedos para animais de estimação; apetrechos de 

pesca; máquinas e aparelhos de diversão para uso em 

parques de diversões; máquinas de jogos de vídeo [ár-

cade].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196067

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Máquinas de endereçar; fitas de tinta; 

máquinas de fixação automática de selos; agrafadores 

eléctricos para escritórios; máquinas de escritório para 

fechar envelopes; máquinas de obliteração de selos; 

instrumentos para desenho; máquinas de escrever; má-

quina que emite e imprime cheques (checkwriter); mi-

meógrafos; duplicadores de saliência; destruidores de 

papel [artigos de escritório]; máquinas para franquiar; 

duplicadores rotativos; toalhas higiénicas de papel 

para as mãos; toalhas de papel; guardanapos de mesa, 

em papel; toalhas de mão em papel; lenços de papel; 

papel e cartão; artigos de papelaria; impressos; livros 

de banda desenhada; pinturas e obras caligráficas fo-

tografias; suportes para fotografia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196068

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : KADOKAWA CORPORATION

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

pan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; bonecas; jogos de 

go; jogo de xadrez japonês [jogos de Shogi]; cartas de 

jogar japonesas [Utagaruta]; dados; jogos de dados 

japoneses [Sugoroku]; copos de dados; damas chinesas 

[jogos]; jogos de xadrez; damas [conjuntos de jogos de 

damas]; aparelhos de prestidigitação [magia]; jogos 

de dominó; cartas de jogar japonesas cartas de jogar 

[Hanafuda]; Mah-jong [jogo]; máquinas e aparelhos de 

jogos; equipamentos de bilhar; aparelhos de desporto; 

brinquedos para animais de estimação; apetrechos de 

pesca; máquinas e aparelhos de diversão para uso em 

parques de diversões; máquinas de jogos de vídeo [ár-

cade].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196070

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : JC

  Endereço : 5 A 2

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196072

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Takeda Vaccines, Inc.

  Endereço : 75 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196073

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Takeda Vaccines, Inc.

  Endereço : 75 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196074

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Takeda Vaccines, Inc.

  Endereço : 75 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas para uso humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196075

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Companhia de Chocolate de Ma-

cau, Limitada

  Endereço : Avenida da Praia Grande, No. 599, 

Edifício Comercial Rodrigues, 12.º Andar D, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Importação, exportação e venda de 

chocolate.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, castanho claro, 

castanho escuro, vermelho e branco, tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196076

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Companhia de Chocolate de Ma-

cau, Limitada

  Endereço : Avenida da Praia Grande, No. 599, 

Edifício Comercial Rodrigues, 12.º Andar D, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Importação, exportação e venda de 

chocolate.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Castanho, bege, bege claro 

e preto, tal como representados na figura.

[210]  N.º : N/196077

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 PAN YUEMING

  Endereço : 氹 139

18C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196078

[220]  Data de pedido : 2022/04/06
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[730]  Requerente : 

 IAO CHONG WA

  Endereço : 氹 8

H

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196079

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : IDEMITSU KOSAN CO., LTD.

  Endereço : 2-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Lubrificantes sólidos; combustíveis; 

óleos industriais; gorduras industriais; óleos de lu-

brificação; óleos e gorduras não minerais para uso 

industrial [sem ser para combustíveis]; ceras [matérias 

primas]; óleos para motores; lubrificantes sendo óleos 

para engrenagens; lubrificantes; massas lubrificantes.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/24  Japão

N.º 2022-033607

[210]  N.º : N/196080

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Jollibee Foods Corporation

  Endereço : 10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 

F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, 

Metro Manila, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 鷄 鷄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196081

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Jollibee Foods Corporation

  Endereço : 10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 

F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, 

Metro Manila, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 鷄 鷄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196082

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : Jollibee Foods Corporation

  Endereço : 10th Floor, Jollibee Plaza Building, 10 

F. Ortigas Jr. Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, 

Metro Manila, Philippines

  Nacionalidade :  Filipina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 鷄 鷄

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196083

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 
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 [210]  N.º : N/196084

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196085

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196086

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196087

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196088

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196089

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196090

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 NATASHA DENONA TRADING LTD.

  Endereço : 16 3 3

 Level 3-Suite 3 16th September Square Mosta Malta

  Nacionalidade :  Maltesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

顔

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196091

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Asian Prime Sources Limited

  Endereço : 19/F, Lee Garden One, 33 Hysan Ave-

nue, Causeway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Rodas; pneumáticos; carrinhos de 

transporte; carrinhos com rodízios; cadeiras de rodas; 

equipamentos para caiaque, nomeadamente, carrinhos 

para transportar caiaques; conjunto de conversão e ro-

das para cadeiras de rodas para praia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196106

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

15 2 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196107

[220]  Data de pedido : 2022/04/06
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196108

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196109

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196110

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196111

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196112

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10
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 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196113

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196114

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

PaaS SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196115

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Amber AI Limited

  Endereço : 39

25 2506-10

 2506-10 25/F Prosperity Tower, 39 Queen’s Road Cen-

tral, Central, HK, China

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196116

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196117

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196118

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

聯 索

SaaS PaaS

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196119

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

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/196120

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196121

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 Shopline Holdings Limited

  Endereço : 148 21

 21F, Nam Wo Hong Building, 148 Wing Lok Street, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

聯 索

SaaS PaaS

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196122

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196123

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196124

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196125

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196126

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196127

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196128

[220]  Data de pedido : 2022/04/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2

A812 ( C337 )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

車 力

車

車

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196129

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196130

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

32

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196131

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papéis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196134

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196135

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196136

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endere ç o : 588 2

2122

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

册
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196137

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

26 1003

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196142

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Guangdong Dingpin Art Research Co., Ltd.

  Endereço : 6 8

 8th Floor, No. 6, Pingsha South Street, Junhe Street, 

Baiyun District, Guangzhou, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196143

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Takeda Vaccines, Inc.

  Endereço : 75 Sidney Street, Cambridge, Massa-

chusetts 02139, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas, com exceção especial de vaci-

nas contra a meningite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196146

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196147

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196148

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196149

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196150

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196151

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196152

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196153

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196154

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196155

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196156

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196157

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-



10842    22   2022  6  1 

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196158

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196159

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196160

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196161

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Jianchangbang Pharmaceutical Co., Ltd.

  Endereço : 

198 A4 4 08

 No. 08, 4th Floor, Building A4, Xinzhi Science and Te-

chnology Park, No. 198, Jinni Avenue, Fuzhou High-

-tech Industrial Development Zone, Fuzhou City, 

Jiangxi Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196162

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474
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 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196163

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474

 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196164

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474

 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 髪

髪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196165

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474

 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

LED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196166

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474

 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196167

[220]  Data de pedido : 2022/04/07
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[730]  Requerente : 

 Shanghai Huazhi Culture Media Co., Ltd.

  Endereço : 458 8

474

 Room 474, 4th Floor, No. 8 Lane 458, Yichang Road, 

Putuo District, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196168

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196169

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 ROYAL PERFECTA (HONG KONG) COMMER-

CIAL CO. LIMITED

  Endereço : 2-8

6 B-2

 Flat B-2, 6/F, International Industrical Centre, 2-8 

Kwei Tei Street, Fotan, Shatin, NT, HK

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196170

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, nomeada-

mente inibidores de proteasomas; e preparações far-

macêuticas para o tratamento de mielomas, leucemias 

e cancros; preparações farmacêuticas para uso em qui-

mioterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196171

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

  Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, 

Massachusetts, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos, nomeada-

mente inibidores de proteasomas; e preparações far-

macêuticas para o tratamento de mielomas, leucemias 

e cancros; preparações farmacêuticas para uso em 

quimioterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196173

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Shimano Inc.
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  Endereço : 3-77 Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai 

City, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Linha de pesca; iscos de pesca; iscas 

artificiais de pesca; varas de pesca; estojos para varas 

de pesca; redes de pesca portáteis; canas para pescar; 

sacos adaptados para equipamentos de pesca; carretos 

para a pesca; estojos para carretos de pesca.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196174

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[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 : Manutenção, reparação e actualização 

de hardware e periféricos de computador.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196178

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de controlo da frota de veí-

culos para fins de segurança; serviços de recuperação 

de veículos roubados (serviços de segurança); serviços 

de segurança para veículos; serviços de localização e 

rastreamento de veículos perdidos; fornecimento de 

informação através de uma base de dados informática 

relacionada com serviços de investigação de veículos 

perdidos ou roubados; serviços de vigilância relaciona-

dos com a proteção de bens materiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196179

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 LI WAI MAN

  Endereço : 161-253

1 CY

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196180

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 LI WAI MAN

  Endereço : 161-253

1 CY

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196181

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196182

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196183

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196184

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

G202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196185

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 ALVES EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196186

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 ALVES, EUGÉNIA LAO

  Endereço : 129 131

 Rua Almirante Costa Cabral No. 129&131 R/C Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196188

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG CHAO WONG

  Endereço : 31 11

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196189

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 MAK LAM

  Endereço : 149 5 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196190

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 B 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196191

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 FONG TEK HEI

  Endereço : 3 3 W

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196192

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 FONG TEK HEI

  Endereço : 3 3 W

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196195

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196196

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196197

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196198

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196199

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196200

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG SIO IN

  Endereço : 75 D 10 E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/196201

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 8 418

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196205

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lavabos [lavatórios]; banheiras; apare-

lhos para banhos; assentos de sanitas com autoclismo 

com água morna; unidades de sanitas com autoclismo; 

assentos de sanitas; unidades de assentos de sanitas; 

sanitas; sanitas com autoclismo; urinóis; lava-loiças 

para uso doméstico; lavatórios para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196206

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Lavabos [lavatórios]; banheiras; apare-

lhos para banhos; assentos de sanitas com autoclismo 

com água morna; unidades de sanitas com autoclismo; 

assentos de sanitas; unidades de assentos de sanitas; 

sanitas; sanitas com autoclismo; urinóis; lava-loiças 

para uso doméstico; lavatórios para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196207

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : TOTO LTD.

  Endereço : 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-

-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Unidades de sanitas; sanitas; sanitas 

com autoclismo; assentos de sanitas; assentos de sani-

tas com autoclismo com água morna; unidades de sa-

nitas com autoclismo com água morna; bidés; urinóis; 

torneiras; dispositivos de pulverização de água eletro-

lítica para aparelhos sanitários; dispositivos de pulve-

rização de água eletrolítica para sanitas; aparelhos de 

tratamento de água eletrolítica usados em ligação com 

sanitas; lavabos [lavatórios]; banheiras; aparelhos para 

banhos; unidades de sanitas com autoclismo; unidades 

de assentos de sanitas; lava-loiças para uso doméstico; 

lavatórios para casas de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196208

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22A-23B X

  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/196209

[220]  Data de pedido : 2022/04/08
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[730]  Requerente : 

 Glamour Food Trading Limited

  Endereço : 55

2 8 D

 Room D Block 2 8/F Tai Ping Industrial Center 55 

Ting Kok Road Tai Po NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196210

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 Glamour Food Trading Limited

  Endereço : 55

2 8 D

 Room D Block 2 8/F Tai Ping Industrial Center 55 

Ting Kok Road Tai Po NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196211

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 Glamour Food Trading Limited

  Endereço : 55

2 8 D

 Room D Block 2 8/F Tai Ping Industrial Center 55 

Ting Kok Road Tai Po NT Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196212

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 PENSÃO FAMÍLIA LIMITADA em inglês FAMILY 

INN 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 : 

[210]  N.º : N/196225

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196226

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196227

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196228

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

療

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196229

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

  Endereço : 26

1202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 療

醫療器械和儀器

縫合材料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196231

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 ZUNG FO TUNG RESEARCH INSTITUTE LIMI-

TED

  Endereço : 251

3 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 



10852    22   2022  6  1 

[210]  N.º : N/196232

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 HOI PAK MAN

  Endereço : 367-371

O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196233

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 HOI PAK MAN

  Endereço : 367-371

O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196234

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 HOI PAK MAN

  Endereço : 367-371

O

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196235

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações de lavandaria; desodori-

zantes para uso humano ou para animais; sabonetes; 

champôs; champôs para animais de estimação [sem ser 

para uso médico]; preparações para higiene pessoal; 

dentífricos; pasta de dentes; preparações para boche-

char, sem ser para uso médico; cosméticos; estojos de 

cosmética; preparações para o banho, sem ser para 

uso médico; laca para o cabelo; máscara [rímel]; mo-

tivos decorativos para uso cosmético; cosméticos para 

criança; máscaras de beleza; produtos de perfumaria; 

fragrâncias para perfumar o ambiente; unhas postiças; 

pestanas postiças; autocolantes para arte de unhas.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196236

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador 

eletrónicos; programas de jogos de computador ele-

trónicos, descarregáveis; programas de jogos de vídeo; 
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programas de jogos de vídeo descarregáveis; cartuchos 

de jogos de vídeo; cartões de memória para máquinas 

de vídeojogos; películas protetoras adaptadas para 

smartphones; capas para smartphones; coberturas 

para smartphones; software de jogos de computador, 

gravado; software de jogos de computador descarre-

gável; programas de computador gravados; programas 

de computador, descarregáveis; periféricos adaptados 

para uso com computadores; discos compactos [áudio 

e vídeo]; ficheiros de imagem descarregáveis; ficheiros 

de música descarregáveis; publicações eletrónicas des-

carregáveis; auscultadores; auriculares; headsets; bate-

rias elétricas; carregadores de baterias; óculos [ótica]; 

óculos de sol; programas de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de arcada; aparelhos para recarga de 

acumuladores elétricos; baterias; pilhas; acumuladores 

para telefones celulares; capacetes de proteção para 

desporto.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196237

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações sanitários; 

instalações de aquecimento para veículos; aparelhos 

elétricos de aquecimento; instalações de filtragem 

de ar; caloríferos; fogões de aquecimento [aparelhos 

de aquecimento]; armários frigoríficos; secadores de 

cabelo; cafeteiras elétricas; chaleiras elétricas; micro-

-ondas [aparelhos de cozinha]; aparelhos e instalações 

de cozinhar; torneiras para canalização; luzes para 

veículos; lanternas elétricas; lâmpadas de segurança; 

lâmpadas elétricas para árvores de Natal; lâmpadas; 

lampadários; almofadas aquecidas eletricamente, sem 

ser para uso médico; cobertores elétricos, sem ser para 

uso médico; tapetes aquecidos eletricamente; ventila-

dores elétricos para uso pessoal; vestuário aquecido 

eletricamente; refletores para veículos; escalfetas de 

bolso; botijas de água quente; instalações de banho.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196238

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Argolas para chaves [com objeto de-

corativo]; porta-chaves [com objeto decorativo]; amu-

letos decorativos para porta-chaves; caixas para jóias; 

moedas; joias; colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; 

amuletos em joias; brincos de orelhas; alfinetes de gra-

vatas; anéis [joalharia]; medalhas; alfinete de adereço; 

joalharia para decoração de sapatos; relógios de pulso; 

relógios; pulseiras de relógios; metais preciosos; obje-

tos de arte em metais preciosos; moedas comemorati-

vas.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196239

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Artigos para escritório [com exceção 

de móveis]; papel de embalagem; sacos [invólucros, 
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bolsinhas] para embalagens [em papel ou em matérias 

plásticas]; napperons [toalhas] em papel; bases para 

garrafas [em papel]; toalhas de mesa [em papel]; toa-

lhas em papel; papel; artigos de papelaria; blocos de 

notas; caixas para aparos; caixas para pintura [material 

escolar]; instrumentos de escrita; apara-lápis elétricos 

ou não elétricos; cartas [cartões]; cartões de felicita-

ções; autocolantes [artigos de papelaria]; produtos de 

impressão; livros; jornais de banda desenhada; carta-

zes; imagens; suportes para fotografias; decorações em 

papel para festas; moldes para a costura; stencils; giz 

para alfaiates; cartas de coleção, que não sejam para 

jogo; bolsas para passaportes; ampara-livros.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196240

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Roupas para animais de estimação; 

coleiras para animais; sacos; pastas para estudantes; 

mochilas com duas alças; malas de viagem; porta-

-cartas [pastas]; bolsas; carteiras; estojos para chaves 

[marroquinaria]; etiquetas para bagagem; sacos porta-

-fatos [para viagem]; sacos de desporto; caixinhas para 

artigos de toilette, não preenchidas; chapéus-de-chuva; 

correias de couro; bengalas.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196241

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Caixas de nidificação; almofadas de 

cama; almofadas de encosto; colchões; recipientes 

para embalagem, em matérias plásticas; leques para 

uso pessoal, não elétricos; casotas para cães; almofa-

das para animais de estimação; camas para animais de 

estimação; mobiliário; caixas para brinquedos; objetos 

de publicidade insufláveis; berços; aranhas para crian-

ças; colchões de campismo; molduras; estátuas em ma-

deira, cera, gesso ou matérias plásticas; placas de iden-

tificação não metálicas; espanta-espíritos [decorativos]; 

espelhos de mão [espelhos de casa-de-banho].

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196242

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; escovas; pentes; escovas de 

dentes; bolsas de toucador; utensílios cosméticos; reci-

pientes para uso doméstico ou para a cozinha; utensí-

lios de uso doméstico; utensílios de cozinha; canecas; 

taças; pratos; pratos em papel; caixas para biscoitos; 

caixas para transportar refeições; cantis para despor-

tos; palhinhas para bebidas; bases para copos, não sen-

do de papel ou têxtil; individuais de mesa, não sendo 

de papel ou têxtil; toalhas de mesa, não sendo de papel 

ou têxtil; tabuleiros para uso doméstico; caixotes de 

lixo; mealheiros; saboneteiras [suportes]; suportes para 

sabonetes [saboneteiras]; vasos para flores; regadores; 

dispensadores de sabonete; calçadeiras.
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[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196243

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para uso têxtil; tecidos adesi-

vos coláveis a quente; toalhas em matérias têxteis; len-

ços de bolso em matérias têxteis; cobertas para cama; 

cobertores de cama; mantas para piqueniques; mantas 

de viagem [mantas de colo]; capas para almofadas; fro-

nhas de almofada; roupa de cama; bases para pratos, 

em matérias têxteis; guardanapos em matérias têxteis; 

esteiras de mesa em matérias têxteis; bases para copos, 

em matérias têxteis; bandeiras em matérias têxteis ou 

plástico; estandartes [bandeiras] em matérias têxteis 

ou plástico; cobertores para animais domésticos; tape-

çarias murais em matérias têxteis; revestimentos para 

mobiliário; coberturas de cama; cortinas em têxtil ou 

plástico; roupa de uso doméstico; sacos-cama; maté-

rias têxteis; tecidos tricotados.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196244

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; camisas; t-shirts; pijamas; 

roupa inter ior; fatos de banho; meias; cachecóis; 

aquecedores de orelhas [vestuário]; luvas [vestuário]; 

babetes, sem ser em papel; chapéus; bonés; palas de 

boné; cintos [vestuário]; calçado; sapatos de desporto; 

sandálias; pantufas; fatos de carnaval; máscaras para 

dormir.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196245

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Jogos; brinquedos; brinquedos de pelú-

cia; bonecas; jogos portáteis com ecrãs de cristal líqui-

do [LCD]; películas protetoras concebidas para ecrãs 

de jogos portáteis; máquinas de jogos de vídeo; co-

mandos para consolas de jogos; consolas de vídeojogos 

portáteis; aparelhos para jogos, sem ser os adaptados 

para uso com um monitor; máquinas de jogos de vídeo 

[arcade]; jogos de mesa; cartas de jogar; decorações 

para árvores de Natal, exceto iluminação e confeitaria; 

estojos de proteção especialmente concebidos para jo-

gos de vídeo portáteis; cartas colecionáveis para jogos; 

cartas colecionáveis [jogos de cartas]; estojos concebi-

dos para cartas colecionáveis [jogos de cartas]; cartas 

de jogar; joysticks para vídeojogos; brinquedos para 

animais de estimação; jogos e brinquedos portáteis 

com função de telecomunicação integrada; aparelhos 

de desporto; puzzles; aparelhos para a pesca; redes 

para borboletas.

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : Reivindica as cores preta, 

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196246

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Snacks à base de frutas; batatas fritas; 

óleos para alimentação; produtos lácteos; queijo; be-

bidas lácteas, onde predomina o leite; iogurtes; frutos 

congelados; produtos de charcutaria; alimentos à base 

de peixe; geleias comestíveis; doces [geleias]; frutos 

oleaginosos preparados; sopas; preparações para fazer 

sopa; ovos.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196247

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; bebida à base de chá; café; be-

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

confeitaria; produtos de pastelaria; açúcar candy; ge-

lados [sorvetes]; bolachas; chocolate; pipocas; gomas 

de mascar [pastilhas], sem ser para uso médico; pão; 

sanduiches; pizzas; tartes [empadas]; bolos; congelados 

iogurtes [confeitaria gelados]; bolachas de água e sal; 

pastilhas de menta para refrescar o hálito; temperos; 

ketchup [molho]; molhos para saladas; preparações 

à base de cereais; snacks à base de cereais; talharim 

[massas com ovos]; massas alimentares; molhos para 

massas alimentícias; arroz.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196248

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Sodas [águas]; águas de mesa; sumos 

de frutas; refrigerantes; sumos vegetais [bebidas]; be-

bidas sem álcool; bebidas à base de soro de leite.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196249

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de divertimento; fornecimento 

de informação no domínio de entretenimento; serviços 

online de publicações eletrónicas, não descarregáveis; 

disponibilização de vídeos online, não para download; 

disponibilização de música online, não para download; 

organização de espetáculos [serviços de empresários]; 

aluguer de equipamento de jogos; aluguer de brin-

quedos; serviços de jogo prestados online a partir de 

uma rede de computadores; organização de compe-

tições [educação ou divertimento]; serviços de salões 

de jogos de arcadas; serviços de parques de diversão; 
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organização de competições de desportos eletrónicos; 

educação; organização de jogos; realização de eventos 

de entretenimento; organização de eventos de entrete-

nimento; fornecimento de instalações para entreteni-

mento; aluguer de filmes cinematográficos; exibição de 

espetáculos ao vivo.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196250

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de alojamento em hotel; ser-

viços de agências de alojamento temporário [hotéis, 

pensões]; serviços de restaurantes; serviços de snack-

-bars; serviços de cafés; serviços de bar; decoração de 

alimentos; alojamento para animais; serviços de cre-

ches; serviços de casas de retiro para a terceira idade; 

aluguer de salas de reunião; aluguer de mobiliário; 

aluguer de aparelhos de cozinha.

[540]  Marca : 

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

amarela, vermelha, castanha e laranja tal como repre-

sentado na figura.

[210]  N.º : N/196251

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações de lavandaria; desodori-

zantes para uso humano ou para animais; sabonetes; 

champôs; champôs para animais de estimação [sem ser 

para uso médico]; preparações para higiene pessoal; 

dentífricos; pasta de dentes; preparações para boche-

char, sem ser para uso médico; cosméticos; estojos de 

cosmética; preparações para o banho, sem ser para 

uso médico; laca para o cabelo; máscara [rímel]; mo-

tivos decorativos para uso cosmético; cosméticos para 

criança; máscaras de beleza; produtos de perfumaria; 

fragrâncias para perfumar o ambiente; unhas postiças; 

pestanas postiças; autocolantes para arte de unhas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196252

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Aparelhos e instalações sanitários; 

instalações de aquecimento para veículos; aparelhos 

elétricos de aquecimento; instalações de filtragem 

de ar; caloríferos; fogões de aquecimento [aparelhos 

de aquecimento]; armários frigoríficos; secadores de 

cabelo; cafeteiras elétricas; chaleiras elétricas; micro-

-ondas [aparelhos de cozinha]; aparelhos e instalações 

de cozinhar; torneiras para canalização; luzes para 

veículos; lanternas elétricas; lâmpadas de segurança; 

lâmpadas elétricas para árvores de Natal; lâmpadas; 

lampadários; almofadas aquecidas eletricamente, sem 

ser para uso médico; cobertores elétricos, sem ser para 

uso médico; tapetes aquecidos eletricamente; ventila-

dores elétricos para uso pessoal; vestuário aquecido 

eletricamente; refletores para veículos; escalfetas de 

bolso; botijas de água quente; instalações de banho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196253

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.
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  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Argolas para chaves [com objeto de-

corativo]; porta-chaves [com objeto decorativo]; amu-

letos decorativos para porta-chaves; caixas para joias; 

moedas; joias; colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; 

amuletos em joias; brincos de orelhas; alfinetes de gra-

vatas; anéis [joalharia]; medalhas; alfinete de adereço; 

joalharia para decoração de sapatos; relógios de pulso; 

relógios; pulseiras de relógios; metais preciosos; obje-

tos de arte em metais preciosos; moedas comemorati-

vas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196254

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Caixas de nidificação; almofadas de 

cama; almofadas de encosto; colchões; recipientes 

para embalagem, em matérias plásticas; leques para 

uso pessoal, não elétricos; casotas para cães; almofa-

das para animais de estimação; camas para animais de 

estimação; mobiliário; caixas para brinquedos; objetos 

de publicidade insufláveis; berços; aranhas para crian-

ças; colchões de campismo; molduras; estátuas em ma-

deira, cera, gesso ou matérias plásticas; placas de iden-

tificação não metálicas; espanta-espíritos decorativos]; 

espelhos de mão [espelhos de casa-de-banho].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196255

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Fio dental; escovas; pentes; escovas de 

dentes; bolsas de toucador; utensílios cosméticos; reci-

pientes para uso doméstico ou para a cozinha; utensí-

lios de uso doméstico; utensílios de cozinha; canecas; 

taças; pratos; pratos em papel; caixas para biscoitos; 

caixas para transportar refeições; cantis para despor-

tos; palhinhas para bebidas; bases para copos, não sen-

do de papel ou têxtil; individuais de mesa, não sendo 

de papel ou têxtil; toalhas de mesa, não sendo de papel 

ou têxtil; tabuleiros para uso doméstico; caixotes de 

lixo; mealheiros; saboneteiras [suportes]; suportes para 

sabonetes [saboneteiras]; vasos para flores; regadores; 

dispensadores de sabonete; calçadeiras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196256

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos para uso têxtil; tecidos adesi-

vos coláveis a quente; toalhas em matérias têxteis; len-

ços de bolso em matérias têxteis; cobertas para cama; 

cobertores de cama; mantas para piqueniques; mantas 

de viagem [mantas de colo]; capas para almofadas; fro-

nhas de almofada; roupa de cama; bases para pratos, 

em matérias têxteis; guardanapos em matérias têxteis; 

esteiras de mesa em matérias têxteis; bases para copos, 

em matérias têxteis; bandeiras em matérias têxteis ou 

plástico; estandartes [bandeiras] em matérias têxteis 

ou plástico; cobertores para animais domésticos; tape-

çarias murais em matérias têxteis; revestimentos para 

mobiliário; coberturas de cama; cortinas em têxtil ou 

plástico; roupa de uso doméstico; sacos-cama; maté-

rias têxteis; tecidos tricotados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196257

[220]  Data de pedido : 2022/04/11
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[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Snacks à base de frutas; batatas fritas; 

óleos para alimentação; produtos lácteos; queijo; be-

bidas lácteas, onde predomina o leite; iogurtes; frutos 

congelados; produtos de charcutaria; alimentos à base 

de peixe; geleias comestíveis; doces [geleias]; frutos 

oleaginosos preparados; sopas; preparações para fazer 

sopa; ovos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196258

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Nintendo Co., Ltd.

  Endereço : 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Mina-

mi-ku, Kyoto-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de alojamento em hotel; ser-

viços de agências de alojamento temporário [hotéis, 

pensões]; serviços de restaurantes; serviços de snack-

-bars; serviços de cafés; serviços de bar; decoração de 

alimentos; alojamento para animais; serviços de cre-

ches; serviços de casas de retiro para a terceira idade; 

aluguer de salas de reunião; aluguer de mobiliário; 

aluguer de aparelhos de cozinha.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196259

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196260

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196261

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196262

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196263

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196264

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

 XIAMEN MEETYOU CO., LTD.

  E ndere ç o : 厦 A

1F-D1

 1F-D1, Zone A, Huaxun Bldg., Software Park Torch 

High-Tech Indust. Development Zone Xiamen, Fujian 

Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196265

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600 3 30

C06

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196266

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600 3 30

C06

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196267

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600 3 30

C06

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196268

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : CUBOSDALGODÃO, LDA.

  Endereço : Rua Armindo Costa Azevedo Júnior, 

N.º 97, Paranho, 4785-099 Trofa, Portugal

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196269

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196270

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196271

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196272

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196273

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196274

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196275

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles Place, #34-04, Singapore Land Tower, Sin-

gapore 048623

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196276

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196277

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : HMV

 HMV BRAND PTE. LTD.

  Endereço : 

, 048623

 50, Raffles 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/196278

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 7 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196279

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 7 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196280

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

15 7 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196281

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

15 7 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196282

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

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

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

to-ku, Tokyo 107-8556, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Motociclos e peças e acessórios para 

os mesmos; triciclos e peças e acessórios para os mes-

mos; veículos de três rodas e peças e acessórios para 

os mesmos; veículos lado a lado (side by side) e peças e 

acessórios para os mesmos; veículos todo-o-terreno e 

peças e acessórios para os mesmos; automóveis e peças 

e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196283

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196284

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : Lemon Inc.

  Endereço : P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibis-

cus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 – 

1205 Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

PaaS ASP

[540]  Marca : 



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10865

[210]  N.º : N/196285

[220]  Data de pedido : 2022/04/11

[730]  Requerente : BioNTech SE

  Endereço : An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Vacinas para uso humano.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/06  Hong Kong, 

China N.º 305851404

[210]  N.º : N/196286

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

䄂

L ED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196287

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

䄂

L ED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196288

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

䄂

L ED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196289

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 123 7 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T

䄂

L ED
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196291

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

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

  Endereço : 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka, 530-8552, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196292

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

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

  Endereço : 4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, 

Osaka, 530-8552, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196293

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 78 15 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade : outras

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 



10868    22   2022  6  1 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196294

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 汖

  Endereço : 411-417 12

P&Q

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196298

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196299

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196300

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 Haier Group Corporation

  Endereço : 

 Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shan 

Dong Province, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196305

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/09  C h i na

N.º 61261892

[210]  N.º : N/196306

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/08  China

N.º 61246922

[210]  N.º : N/196307

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/09  C h i na

N.º 61281876

[210]  N.º : N/196308

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/09  C h i na

N.º 61261914

[210]  N.º : N/196309

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.

  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196310

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.

  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196311

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.

  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196312

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.

  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196313

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.
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  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196314

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 GOLD TOUCH JOALHARIA LIMITADA/GOLD 

TOUCH JEWELLERY CO., LTD.

  E ndere ç o : 79

040B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196315

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 Ming’s Piano Limited

  Endereço : 8 302

 Flat/ Room 302, No.8 Jordan Road, Kowloon, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196321

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[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 : 络

/
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196322

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[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

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196324

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 HONEST GROUP LIMITED/HONEST GRUPO 

LIMITADA

  Endereço : 氹 88 88‐Ｄ

４

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196326

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

 HONEST GROUP LIMITED/HONEST GRUPO 

LIMITADA

  Endereço : 氹 88 88‐Ｄ

４

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196329

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196330

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196331

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196332

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196333

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196334

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196335

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5



10874    22   2022  6  1 

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196336

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196337

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196338

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196339

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196340

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196341

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 TAI SIO MENG

  Endereço : 2 3/I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196342

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 164

G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196343

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 CHEONG WAI FEI

  Endereço : 216

11 13F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196344

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 CHEONG WAI FEI

  Endereço : 216

11 13F

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196345

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 202

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196346

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 : 
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[210]  N.º : N/196347

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : CTBAT International Co. Limi-

ted

  Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196348

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : CTBAT International Co. Limi-

ted

  Endereço : 29th Floor, Oxford House, Taikoo 

Place, 979 King’s Road, Island East, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : Cigarros; tabaco, tabaco em bruto ou 

manufacturado; tabaco para enrolar; tabaco para ca-

chimbo; produtos derivados do tabaco; sucedâneos de 

tabaco (sem ser para uso medicinal); charutos; cigarri-

lhas; isqueiros para cigarros para fumadores; isqueiros 

para charutos para fumadores; fósforos; artigos para 

fumadores; mortalhas para cigarros; tubos de cigarros; 

filtros para cigarros; aparelhos de bolso para enrolar 

cigarros; máquinas manuseadas manualmente para in-

jectar tabaco em tubos de papel; cigarros eletrónicos; 

líquidos para cigarros electrónicos; produtos de tabaco 

para serem aquecidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196355

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

 CHEONG CHI FONG

  Endereço : 4 B 7 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196358

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : OAMC SRL

  Endereço : Piazza San Fedele, 4, 20121 Milan, 

Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos; óculos de sol; estojos para 

óculos; armações de óculos; estojos para produtos 

ópticos; correntes e cordões para óculos; relógios in-

teligentes; capas para smartphones; estojos para aus-

cultadores; almofadas para auscultadores; auriculares; 

carregadores de baterias; carregadores usb, coberturas 

para smartphones; óculos de proteção; máscaras de 

proteção; óculos inteligentes; lentes de óculos, lentes 

ópticas; filtros para uso em fotografia; acessórios para 

smartphones; lentes; artigos virtuais descarregáveis, 

nomeadamente, software relacionado com vestuário, 

calçado, malas, porta-cartões, carteiras, porta-chaves, 

chapelaria e mochilas, os produtos atrás referidos des-

tinados a ser utilizados em linha e em mundos virtuais 

em linha; software de computador descarregável para 
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jogos interativos, para uso através de uma rede infor-

mática mundial e através de diversas redes e dispositi-

vos eletrónicos sem fios; software descarregável para 

participação em atividades de redes sociais e interação 

com comunidades em linha; software descarregável 

para acesso a e transmissão contínua de conteúdos de 

entretenimento multimédia; software descarregável 

para fornecimento de acesso a um ambiente virtual 

em linha; software de computador descarregável para 

criação, produção e modificação de desenhos e per-

sonagens digitais animados e não animados, avatares, 

sobreposições e peles digitais para acesso e utilização 

em ambientes em linha, ambientes virtuais em linha e 

ambientes virtuais de realidade expandida; tokens de 

comunicação em campo próximo; software aplicativo 

descarregável para dispositivos móveis para encomen-

da de vestuário, calçado, malas, porta-cartões, car-

teiras, porta-chaves, chapelaria e mochilas; etiquetas 

de comunicação em campo próximo para interação 

com aplicações móveis para fins de obtenção de infor-

mações relacionados com vestuário, calçado, malas, 

porta-cartões, carteiras, porta-chaves, chapelaria e 

mochilas; etiquetas de comunicação em campo próxi-

mo para comercialização e autenticação de vestuário, 

calçado, malas, porta-cartões, carteiras, porta-chaves, 

chapelaria e mochilas; aparelhos e instrumentos de 

navegação, fotográficos, cinematográficos, audiovi-

suais, ópticos, de sinalização e de ensino; aparelhos e 

instrumentos para gravação, transmissão, reprodução 

ou processamento de som, imagens ou dados; suportes 

gravados e descarregáveis, suportes de gravação e ar-

mazenamento digitais ou analógicos; computadores e 

periféricos de computador; led (díodos eletrolumines-

centes); telefones móveis; dispositivos para sistemas 

gps; capacetes de proteção para desporto; computado-

res portáteis; publicações eletrónicas; smartphones.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196359

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Têxteis e produtos têxteis; tecidos em 

matérias têxteis para vestuário e artigos de mobiliário; 

tecidos ou tecidos tricotados; têxteis sem ser em teci-

do; tecidos para vestuário; cobertas para cama; cober-

turas para mesa; mantas de viagem (mantas de colo); 

cobertas; cortinas em materiais têxteis ou em plástico; 

roupa para uso doméstico; capas para almofadas; col-

chas; roupa de cama e cobertores; lençóis (tecidos); to-

alhas com capuz; toalhas em matérias têxteis; toalhetes 

desmaquilhantes em matérias têxteis, sem ser impreg-

nados com preparações de toilette; toalhas para hóspe-

des; toalhas de praia; roupa de mesa; guardanapos em 

matérias têxteis; individuais para mesa, não em papel; 

lenços de bolso em matérias têxteis; etiquetas em ma-

térias têxteis; tecidos para revestimento; tecidos orna-

mentados para bordados; tecidos para calçado; forros 

(tecidos); tecidos para roupa interior; matérias têxteis 

tecidas para mobiliário; tapeçarias murais em matérias 

têxteis; bases para pratos, em matérias têxteis; tecidos 

para uso têxtil; capas para sofás; matérias têxteis para 

o fabrico de vestuário impermeável; produtos têxteis à 

peça para o fabrico de vestuário de proteção; matérias 

têxteis para uso no fabrico de vestuário de desporto; 

tecidos impermeáveis para o fabrico de luvas; tecidos 

têxteis impermeáveis; tecidos impermeáveis para o 

fabrico de casacos; tecidos impermeáveis que deixam 

passar o ar; tecidos elásticos para vestuário.

[540]  Marca : 

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

verde claro.

[210]  N.º : N/196360

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : LORO PIANA S.p.A.

  Endereço : Corso Rolandi, 10, 13017 Quarona 

(VC), Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora, e 

criança; pijamas; roupões de trazer por casa; camisolas 

de dormir; enxovais (vestuário); roupões; cuecas; cal-

ções de banho; fatos de banho; camisolas (pullovers); 

coletes; malhas (vestuário); camisas; camisas de manga 
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curta; peças de vestuário pronto-a-vestir; roupa inte-

rior; vestuário interior (roupa); combinações (roupa 

interior); t-shirts; calções (calças curtas); bermudas; 

casacos (vestuário); vestidos; vestuário para homem 

e senhora; tailleurs; uniformes; mantos; casacos; blu-

sões; vestuário impermeável; sobretudos (vestuário); 

parkas; casacos de marinheiro; saias; botas; botinas; 

calçado para homem, senhora, e criança; calçado de 

praia; calçado informal; sandálias; sandálias de banho; 

sandálias tipo mules; artigos de vestuário para homem, 

senhora e criança; chapéus; bóinas; bonés (chapéus); 

luvas (vestuário); echarpes; lenços de ombro; gravatas; 

laços para o pescoço; cintos; cintos para dinheiro (ves-

tuário); foulards (artigos de vestuário); páreos de praia 

(tecido que se enrola à volta do corpo); xailes; collants 

(meias); meias; collants; vestuário em couro e em imi-

tação de couro; estolas em pele; peliças; roupa exterior 

para condições meteorológicas extremas; vestuário 

para a chuva; roupa para esquiar; vestuário de despor-

to; casacos impermeáveis (vestuário); botas de equi-

tação; calçado para golfe; calçado de chuva; sapatos 

impermeáveis; botas de senhora; botas impermeáveis; 

botas para a chuva; sapatos de vela; luvas de esqui.

[540]  Marca : 

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

verde claro.

[210]  N.º : N/196362

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : Alinamin Pharmaceutical Co., 

Ltd.

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas por grosso e a reta-

lho apresentando suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor vermelha como um ele-

mento da marca.

[210]  N.º : N/196363

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : Alinamin Pharmaceutical Co., 

Ltd.

  Endereço : 8-2, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-

-ku, Tokyo 100-0005, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas por grosso e a reta-

lho apresentando suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196364

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

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

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas 

a dispositivos móveis relacionadas com cuidados de 

saúde; software relacionado com cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196365

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

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

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de utilização temporária 

de software não descarregável para coleção, análise, 

triagem, fornecimento, e monitorização de dados re-
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lacionados com cuidados de saúde e doenças e distúr-

bios; fornecimento de utilização temporária de soft-

ware não descarregável relacionado com cuidados de 

saúde e doenças e distúrbios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196366

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : Pfizer Inc.

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

York 10017, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de infromação médica nomea-

damente fornecimento de informação relacionado com 

cuidados de saúde e doenças e distúrbios; serviços de 

informação online, nomeadamente o fornecimento de 

um website relacionado com cuidados de saúde, e do-

enças e distúrbios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196367

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 produtos feitos com es-

ses materiais, não incluídos em outras classes; impres-

sos; materiais para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria; adesivos para papelaria ou para uso do-

méstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de 

escrever e artigos de escritório (excepto mobiliário); 

material de instrução e de ensino (excepto aparelhos); 

materiais plásticos para embalagem (não incluídos 

classes); tipos para impressoras; blocos para impresso-

ras.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196368

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 : Couros e imitações de couro, e produ-

tos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; 

chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chico-

tes, arreios e selaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196369

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 artigos de brincar; artigos de 

ginástica e desporto não incluídos noutras classes; de-

corações para árvores de Natal.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196370

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 : Serviços de publicidade; gestão de ne-

gócios; administração de negócios; serviços de funções 

de escritório (trabalho administrativo); serviços reta-

lhistas e vendas de artigos de lembranças em hotéis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196371

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 : 

[210]  N.º : N/196372

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[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 : 41

[511]  Serviços : Educação; fornecimento de formação; 

entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196373

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 5

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196374

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19 5

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196375

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 AJ

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196376

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 LEONG MAN WAI

  Endereço : 30 Praça de Lobo de Avila, KA Vo 

Kok, 1/B, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : /

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196377

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : BEAM SUNTORY UK LIMI-

TED

  Endereço : 2 Longwalk Road, Stockley Park, Ux-

bridge, Middlesex, England, UB11 1BA

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); 

whisky.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196378

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Sandra Maria Da Silva Pinto Belo

  Endereço : Rua do Tarrafeiro Nº18 B R/C A 

Macau

  Nacionalidade :  Portuguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Fornecimento de comida e bebidas em 

Take Away e exploração da cantina escolar.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde escuro, azul, branco, 

vermelho, verde, dourado, preto, tal como representa-

do na figura.

[210]  N.º : N/196379

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196380

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196381

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196382

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 54 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196384

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 258 12 I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0% M 0%

Y 0% K 90%

 C 5% M 62% Y 88% K 0%

[210]  N.º : N/196385

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196386

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

DNA

LED OLED

QLED

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196387

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196388

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : TCL

  Endereço : 17

TCL

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196396

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 MAK LAM

  Endereço : 149 5 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196398

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE INVESTIMENTO INTERNA-

CIONAL WENG FU, LIMITADA

  Endereço : 409

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/196399

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 9

908-911

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196400

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 9

908-911

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196401

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 88 9

908-911

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196402

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 10AK

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196418

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço :  9 11 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196419

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço :  9 11 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196420

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço :  9 11 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196421

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, 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/196422

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196423

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 
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 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, 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/196424

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 HONG KONG NETEASE INTERACTIVE EN-

TERTAINMENT LIMITED

  Endereço : 104

 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, 

Sheung Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196425

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 225-229

2 F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196426

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

酪

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196427

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  P ro duto s : 料

料 類 茶 力

淋 糖 糖

料 糖

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196428

[220]  Data de pedido : 2022/04/14
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[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P ro duto s : 料

料 料 不 料

料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196429

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

利 烈 料 蘭 料

朗

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196430

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 旅

車旅

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196431

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : Chang, Hsin-Yu

  Endereço : 3F-16, No.8, Lane 219, Zhongshan N. 

Road, Sec. 7, Post Code 111, Taipei, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 禮

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196454

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 LEI IO CHIO

  Endereço : 氹 135-275

- T1 9 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.
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批給

Concessão

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/177620 2022/05/10 2022/05/10 OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
05

N/177621 2022/05/10 2022/05/10 OLIMP LABORATORIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

35

N/183673 2022/05/10 2022/05/10 Shani Darden Skincare, Inc. 03

N/184183 2022/05/10 2022/05/10 IM PRODUCTION 03

N/184184 2022/05/10 2022/05/10 IM PRODUCTION 18

N/184185 2022/05/10 2022/05/10 IM PRODUCTION 25

N/184246 2022/05/10 2022/05/10 Consorzio per la Tutela dell’Asti 33

N/184543 2022/05/10 2022/05/10

WONG Hao Leng

05

N/184546 2022/05/10 2022/05/10

WONG Hao Leng

05

N/184795 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 06

N/184796 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 12

N/184797 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 20

N/184798 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 37

N/184800 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 06

N/184801 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 07

N/184802 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 12

N/184803 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 20

N/184804 2022/05/10 2022/05/10 HEXAGON TECHNOLOGY AS 37

N/186212 2022/05/10 2022/05/10 Vitality Group International, Inc. 35

N/186214 2022/05/10 2022/05/10 Vitality Group International, Inc. 44

N/186691 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 05

N/186692 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 29

N/186693 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 30

N/186694 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 05

N/186695 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 29

N/186696 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 30

N/187213 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 12

N/187214 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 14

N/187215 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 16

N/187216 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 18

N/187218 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 25

N/187221 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 36

N/187224 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 41

N/187227 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 12
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/187228 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 14

N/187229 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 16

N/187230 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 18

N/187232 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 25

N/187235 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 36

N/187238 2022/05/10 2022/05/10 Aston Martin Lagonda Limited 41

N/187271 2022/05/10 2022/05/10 EQL Launches Pty Ltd 42

N/187347 2022/05/10 2022/05/10 GIANNI VERSACE S.R.L. 18

N/187506 2022/05/10 2022/05/10 KEAWORLD PTE. LTD. 20

N/187608 2022/05/10 2022/05/10 d.velop AG 09

N/187609 2022/05/10 2022/05/10 d.velop AG 35

N/187610 2022/05/10 2022/05/10 d.velop AG 38

N/187611 2022/05/10 2022/05/10 d.velop AG 41

N/187612 2022/05/10 2022/05/10 d.velop AG 42

N/187627 2022/05/10 2022/05/10 EQL Launches Pty Ltd 42

N/187682 2022/05/10 2022/05/10 INVENTIO AG 19

N/187688 2022/05/10 2022/05/10 INVENTIO AG 19

N/187694 2022/05/10 2022/05/10 INVENTIO AG 19

N/187778 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 09

N/187779 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 18

N/187780 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 25

N/187782 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 09

N/187783 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 18

N/187784 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 25

N/187805 2022/05/10 2022/05/10 NIKOLAOS FOTEINOS 25

N/187806 2022/05/10 2022/05/10 NIKOLAOS FOTEINOS 35

N/188246 2022/05/10 2022/05/10 FAST RETAILING CO., LTD. 42

N/188275 2022/05/10 2022/05/10 Netflix, Inc. 09

N/188507 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 09

N/188508 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 18

N/188509 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 25

N/188511 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 09

N/188512 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 18

N/188513 2022/05/10 2022/05/10 MUSTO LIMITED 25

N/188724 2022/05/10 2022/05/10 INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS,S.A. 

(INALCO)

19

N/188726 2022/05/10 2022/05/10 Certis Cisco Security Pte. Ltd. 37

N/188727 2022/05/10 2022/05/10 Certis Cisco Security Pte. Ltd. 09

N/188729 2022/05/10 2022/05/10 Cole Haan LLC 35

N/188731 2022/05/10 2022/05/10 Vuori, Inc. 25
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/188929 2022/05/10 2022/05/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 39

N/188930 2022/05/10 2022/05/10 COSTA CROCIERE S.P.A. 41

N/188985 2022/05/10 2022/05/10 DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED 44

N/189064 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 09

N/189093 2022/05/10 2022/05/10 Zespri Group Limited 16

N/189094 2022/05/10 2022/05/10 Zespri Group Limited 31

N/189095 2022/05/10 2022/05/10 Zespri Group Limited 16

N/189096 2022/05/10 2022/05/10 Zespri Group Limited 31

N/189222 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 25

N/189223 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 28

N/189265 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 09

N/189294 2022/05/10 2022/05/10 33

N/189372 2022/05/10 2022/05/10

Ma Kuok Hong

35

N/189377 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 14

N/189378 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 18

N/189380 2022/05/10 2022/05/10 Flexport, Inc. 35

N/189394 2022/05/10 2022/05/10 Zino Davidoff SA 03

N/189397 2022/05/10 2022/05/10 FAST RETAILING CO., LTD. 25

N/189404 2022/05/10 2022/05/10 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/189405 2022/05/10 2022/05/10 Philip Morris Brands Sàrl 34

N/189413 2022/05/10 2022/05/10 Jaguar Land Rover Limited 09

N/189414 2022/05/10 2022/05/10 Jaguar Land Rover Limited 12

N/189415 2022/05/10 2022/05/10 Jaguar Land Rover Limited 37

N/189483 2022/05/10 2022/05/10 E. REMY MARTIN & Cº 33

N/189501 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 09

N/189546 2022/05/10 2022/05/10 Cisco Technology, Inc. 38

N/189554 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/189555 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/189556 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/189557 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/189558 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 05

N/189559 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 32

N/189623 2022/05/10 2022/05/10

Raremarket corporation

26

N/189628 2022/05/10 2022/05/10

KingsGroup Holdings

09

N/189663 2022/05/10 2022/05/10 Apple Inc. 09

N/189812 2022/05/10 2022/05/10 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. 29

N/189814 2022/05/10 2022/05/10 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. 32
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N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/189815 2022/05/10 2022/05/10 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. 43

N/189931 2022/05/10 2022/05/10 HEDI SLIMANE 20

N/190068 2022/05/10 2022/05/10 FONTERRA BRANDS (SINGAPORE) PTE LIMITED 30

N/190191 2022/05/10 2022/05/10 Wilde Hare Spirits, LLC 33

N/190192 2022/05/10 2022/05/10 Wilde Hare Spirits, LLC 41

N/190193 2022/05/10 2022/05/10 Wilde Hare Spirits, LLC 43

N/190203 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 09

N/190204 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 14

N/190205 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 16

N/190207 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 25

N/190208 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 28

N/190211 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 39

N/190213 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 09

N/190214 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 14

N/190215 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 16

N/190217 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 25

N/190218 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 28

N/190221 2022/05/10 2022/05/10 STARLUX INVESTMENTS LIMITED 39

N/190315 2022/05/10 2022/05/10 The Board of Trustees of The Tate Gallery 25

N/190472 2022/05/10 2022/05/10 Alife Holdings, LLC 25

N/190473 2022/05/10 2022/05/10 Alife Holdings, LLC 28

N/190478 2022/05/10 2022/05/10 Alife Holdings, LLC 25

N/190479 2022/05/10 2022/05/10 Alife Holdings, LLC 28

N/190527 2022/05/10 2022/05/10 Ferrari S.p.A. 12

N/190569 2022/05/10 2022/05/10 34

N/190631 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/190636 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/190648 2022/05/10 2022/05/10 GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG 11

N/190670 2022/05/10 2022/05/10 FUJITSU LIMITED 07

N/190803 2022/05/10 2022/05/10 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited 05

N/190849 2022/05/10 2022/05/10 Discovery, Inc. 38

N/190850 2022/05/10 2022/05/10 Discovery, Inc. 41

N/191000 2022/05/10 2022/05/10 03

N/191001 2022/05/10 2022/05/10 05

N/191099 2022/05/10 2022/05/10

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/191171 2022/05/10 2022/05/10 05

N/191174 2022/05/10 2022/05/10 05

N/191207 2022/05/10 2022/05/10 Sisco Textiles N.V. 16

N/191212 2022/05/10 2022/05/10 Sisco Textiles N.V. 16
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N/191242 2022/05/10 2022/05/10 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 30

N/191243 2022/05/10 2022/05/10 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 30

N/191244 2022/05/10 2022/05/10 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 30

N/191245 2022/05/10 2022/05/10 Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 30

N/191251 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 03

N/191252 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 05

N/191253 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 09

N/191254 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 10

N/191255 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 16

N/191257 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 30

N/191258 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 31

N/191259 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 32

N/191260 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 35

N/191262 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 42

N/191265 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 03

N/191266 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 05

N/191267 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 09

N/191268 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 10

N/191269 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 16

N/191271 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 30

N/191272 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 31

N/191273 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 32

N/191274 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 35

N/191276 2022/05/10 2022/05/10 BioNTech SE 42

N/191279 2022/05/10 2022/05/10 Five Guys Holdings, Inc. 30

N/191282 2022/05/10 2022/05/10 Five Guys Holdings, Inc. 30

N/191313 2022/05/10 2022/05/10 BALMUDA Inc. 09

N/191336 2022/05/10 2022/05/10  

BabyBus CO., LTD.

09

N/191337 2022/05/10 2022/05/10  

BabyBus CO., LTD.

16

N/191338 2022/05/10 2022/05/10  

BabyBus CO., LTD.

28

N/191339 2022/05/10 2022/05/10  

BabyBus CO., LTD.

41

N/191344 2022/05/10 2022/05/10 29

N/191345 2022/05/10 2022/05/10 30

N/191346 2022/05/10 2022/05/10 25

N/191347 2022/05/10 2022/05/10 35

N/191355 2022/05/10 2022/05/10 E. REMY MARTIN & C° 33

N/191397 2022/05/10 2022/05/10 Helly Hansen AS 09
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N/191399 2022/05/10 2022/05/10 Helly Hansen AS 21

N/191403 2022/05/10 2022/05/10 Helly Hansen AS 35

N/191414 2022/05/10 2022/05/10 LINE Corporation 09

N/191415 2022/05/10 2022/05/10 LINE Corporation 35

N/191417 2022/05/10 2022/05/10 LINE Corporation 41

N/191418 2022/05/10 2022/05/10 LINE Corporation 42

N/191428 2022/05/10 2022/05/10 Victory Castle Developments Limited 05

N/191429 2022/05/10 2022/05/10 Victory Castle Developments Limited 10

N/191430 2022/05/10 2022/05/10 Victory Castle Developments Limited 44

N/191451 2022/05/10 2022/05/10 Major League Baseball Properties, Inc. 25

N/191453 2022/05/10 2022/05/10 Major League Baseball Properties, Inc. 25

N/191455 2022/05/10 2022/05/10 Major League Baseball Properties, Inc. 25

N/191457 2022/05/10 2022/05/10 Major League Baseball Properties, Inc. 25

N/191459 2022/05/10 2022/05/10 Major League Baseball Properties, Inc. 25

N/191460 2022/05/10 2022/05/10 11

N/191559 2022/05/10 2022/05/10 The TUBE Inc. 35

N/191560 2022/05/10 2022/05/10 The TUBE Inc. 41

N/191589 2022/05/10 2022/05/10 Tod’s S.p.A. 18

N/191590 2022/05/10 2022/05/10 Tod’s S.p.A. 25

N/191591 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191592 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191593 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191594 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191599 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 35

N/191600 2022/05/10 2022/05/10 The Hong Kong Chartered Governance Institute 41

N/191606 2022/05/10 2022/05/10 43

N/191714 2022/05/10 2022/05/10 43

N/191715 2022/05/10 2022/05/10

Mobility Holdings, Limited

12

N/191727 2022/05/10 2022/05/10 Integra LifeSciences Corporation 05

N/191733 2022/05/10 2022/05/10 Integra LifeSciences Corporation 05

N/191748 2022/05/10 2022/05/10 Pfizer Inc. 05

N/191749 2022/05/10 2022/05/10 Pfizer Inc. 05

N/191750 2022/05/10 2022/05/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/191751 2022/05/10 2022/05/10 KISSEI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/191752 2022/05/10 2022/05/10 APM

APM MONACO S.A.M.

14

N/191764 2022/05/10 2022/05/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

29

N/191765 2022/05/10 2022/05/10

SICHUAN HAIDILAO CATERING COMPANY LIMITED

30
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N/191766 2022/05/10 2022/05/10 Cyclopes Limited 35

N/191767 2022/05/10 2022/05/10 Cyclopes Limited 41

N/191768 2022/05/10 2022/05/10 Cyclopes Limited 35

N/191769 2022/05/10 2022/05/10 Cyclopes Limited 41

N/191780 2022/05/10 2022/05/10

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

28

N/191781 2022/05/10 2022/05/10

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

09

N/191782 2022/05/10 2022/05/10

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

28

N/191783 2022/05/10 2022/05/10 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/191784 2022/05/10 2022/05/10 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/191794 2022/05/10 2022/05/10 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/191795 2022/05/10 2022/05/10 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/191796 2022/05/10 2022/05/10 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/191797 2022/05/10 2022/05/10 32

N/191804 2022/05/10 2022/05/10

Xiaomi Inc.

09

N/191805 2022/05/10 2022/05/10

Xiaomi Inc.

35

N/191806 2022/05/10 2022/05/10

Xiaomi Inc.

38

N/191807 2022/05/10 2022/05/10

Xiaomi Inc.

42

N/191810 2022/05/10 2022/05/10 09

N/191811 2022/05/10 2022/05/10 35

N/191812 2022/05/10 2022/05/10 41

N/191814 2022/05/10 2022/05/10 20

N/191816 2022/05/10 2022/05/10 09

N/191817 2022/05/10 2022/05/10

SEIHINKOKUSAI CO., LTD

43

N/191821 2022/05/10 2022/05/10

WU HAI HSIN

30

N/191822 2022/05/10 2022/05/10

CHONG CHI KIT

35

N/191823 2022/05/10 2022/05/10

CHONG CHI KIT

35

N/191824 2022/05/10 2022/05/10

IP KA WENG

31

N/191827 2022/05/10 2022/05/10 YUAN JIN CHUANG ENTERPRISE CO., LTD. 29

N/191828 2022/05/10 2022/05/10 YUAN JIN CHUANG ENTERPRISE CO., LTD. 35

N/191829 2022/05/10 2022/05/10

Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

03
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N/191830 2022/05/10 2022/05/10

Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

21

N/191831 2022/05/10 2022/05/10

Shanghai Ropo Biotechnology Co., Ltd.

35

N/191849 2022/05/10 2022/05/10

FOK CHONG I 

41

N/191851 2022/05/10 2022/05/10 Richemont International SA 14

N/191852 2022/05/10 2022/05/10 綫 09

N/191853 2022/05/10 2022/05/10

COMPANHIA DE MANA LIMITADA

03

N/191854 2022/05/10 2022/05/10

COMPANHIA DE MANA LIMITADA

03

N/191855 2022/05/10 2022/05/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

09

N/191856 2022/05/10 2022/05/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

28

N/191857 2022/05/10 2022/05/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

41

N/191858 2022/05/10 2022/05/10

TENCENT HOLDINGS LIMITED

42

N/191859 2022/05/10 2022/05/10

CHEN QIAN

05

N/191860 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191861 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191862 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191863 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191864 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191865 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191866 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191867 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191868 2022/05/10 2022/05/10

VISEN PHARMACEUTICALS (SHANGHAI) CO., LTD.

05

N/191869 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

01

N/191870 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

04



10896    22   2022  6  1 

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/191873 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

01

N/191874 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

04

N/191877 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

04

N/191878 2022/05/10 2022/05/10

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

01

N/191881 2022/05/10 2022/05/10

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

09

N/191882 2022/05/10 2022/05/10

Qingdao Pico Technology Co., Ltd.

28

N/191883 2022/05/10 2022/05/10 21

N/191884 2022/05/10 2022/05/10 30

N/191885 2022/05/10 2022/05/10 43

N/191886 2022/05/10 2022/05/10

WONG NGAI MAN 

05

N/191887 2022/05/10 2022/05/10

WONG NGAI MAN 

30

N/191888 2022/05/10 2022/05/10 35

N/191889 2022/05/10 2022/05/10 09

N/191890 2022/05/10 2022/05/10 39

N/191891 2022/05/10 2022/05/10 34

N/191892 2022/05/10 2022/05/10 30

N/191893 2022/05/10 2022/05/10 33

N/191895 2022/05/10 2022/05/10 33

N/191896 2022/05/10 2022/05/10 Pinnacle Fitness Holdings Limited 41

N/191897 2022/05/10 2022/05/10 Pinnacle Fitness Holdings Limited 44

N/191904 2022/05/10 2022/05/10

LOK CHI HIN 

LOK CHI IAN 

CHAN I TAN 

CHAN IN MEI 

41

N/191905 2022/05/10 2022/05/10 32

N/191910 2022/05/10 2022/05/10 DAIICHI SANKYO HEALTHCARE CO., LTD. 03

N/191911 2022/05/10 2022/05/10 Clean Service Group AG 11

N/191912 2022/05/10 2022/05/10

NG ON NA

29

N/191913 2022/05/10 2022/05/10

LAM KIT KEONG

05
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N/191914 2022/05/10 2022/05/10 Daiso Industries Co., Ltd. 10

N/191918 2022/05/10 2022/05/10 33

N/191919 2022/05/10 2022/05/10

Yulong Computer Telecommunication Scientific (Shenzhen) Co., 

Ltd.

09

N/191921 2022/05/10 2022/05/10 Cargill, Incorporated 01

N/191922 2022/05/10 2022/05/10 Cargill, Incorporated 05

N/191923 2022/05/10 2022/05/10 Cargill, Incorporated 29

N/191924 2022/05/10 2022/05/10 Cargill, Incorporated 30

N/191925 2022/05/10 2022/05/10 Cargill, Incorporated 32

N/191926 2022/05/10 2022/05/10 Shimano Inc. 28

N/191927 2022/05/10 2022/05/10 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/191928 2022/05/10 2022/05/10 Chow Tai Fook Jewellery Company Limited 14

N/191932 2022/05/10 2022/05/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 09

N/191933 2022/05/10 2022/05/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 16

N/191934 2022/05/10 2022/05/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 25

N/191935 2022/05/10 2022/05/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 28

N/191936 2022/05/10 2022/05/10 Tsuburaya Productions Co., Ltd. 41

N/191937 2022/05/10 2022/05/10 Hyakunousha International Limited 30

N/191938 2022/05/10 2022/05/10 Hyakunousha International Limited 43

N/191941 2022/05/10 2022/05/10 Prudential IP Services Limited 36

N/191942 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 09

N/191943 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 35

N/191944 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 39

N/191945 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 41

N/191946 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 42

N/191947 2022/05/10 2022/05/10 Klook Travel Technology Limited 43

N/191954 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/191957 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 31

N/191958 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 32

N/191959 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 35

N/191960 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/191961 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/191964 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 31

N/191965 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 32

N/191966 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 35

N/191967 2022/05/10 2022/05/10 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/191969 2022/05/10 2022/05/10 35

N/191970 2022/05/10 2022/05/10 39

N/191972 2022/05/10 2022/05/10 Lemon Inc. 09
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N/191973 2022/05/10 2022/05/10 Lemon Inc. 41

N/191980 2022/05/10 2022/05/10 Riot Games, Inc. 18

N/191981 2022/05/10 2022/05/10 Riot Games, Inc. 25

N/191983 2022/05/10 2022/05/10 Riot Games, Inc. 41

N/191990 2022/05/10 2022/05/10 33

N/191991 2022/05/10 2022/05/10 43

N/191997 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

05

N/191998 2022/05/10 2022/05/10 PEARL LAKE GLOBAL LIMITED 03

N/191999 2022/05/10 2022/05/10

NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

05

N/192000 2022/05/10 2022/05/10

NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

05

N/192001 2022/05/10 2022/05/10

NABRIVA THERAPEUTICS US, INC.

05

N/192004 2022/05/10 2022/05/10

Guangdong Gedeng Network Technology Co., Ltd.

07

N/192005 2022/05/10 2022/05/10

Guangdong Gedeng Network Technology Co., Ltd.

11

N/192006 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 03

N/192007 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 08

N/192008 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 09

N/192017 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 03

N/192018 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 08

N/192019 2022/05/10 2022/05/10 Marc O’Polo License AG 09

N/192040 2022/05/10 2022/05/10

YAO FER BIOLOGICAL TECHNOLOGY INTERNATIONAL 

MANAGEMENT LIMITED

10

N/192041 2022/05/10 2022/05/10 21

N/192046 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192047 2022/05/10 2022/05/10 Eisai R&D Management Co., Ltd. 05

N/192048 2022/05/10 2022/05/10

Beijing Zhongniang International Wines & Spirits Co., Ltd.

33

N/192053 2022/05/10 2022/05/10 29

N/192054 2022/05/10 2022/05/10 30

N/192055 2022/05/10 2022/05/10 29

N/192056 2022/05/10 2022/05/10 30

N/192068 2022/05/10 2022/05/10 SUN SHUN FUK FOODS CO. LTD. 30

N/192075 2022/05/10 2022/05/10

CHAN PUI

18

N/192076 2022/05/10 2022/05/10

CHAN PUI

25
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N/192078 2022/05/10 2022/05/10

FUNG SHING COMPANY LIMITED

09

N/192079 2022/05/10 2022/05/10

AADT Group Limited

43

N/192080 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 29

N/192081 2022/05/10 2022/05/10 NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD. 31

N/192082 2022/05/10 2022/05/10 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., 

LTD.

35

N/192087 2022/05/10 2022/05/10 19

N/192088 2022/05/10 2022/05/10

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

30

N/192089 2022/05/10 2022/05/10

YINGBO FOOD (HK) LIMITED

43

N/192090 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

29

N/192091 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

30

N/192092 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

32

N/192093 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

29

N/192094 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

30

N/192095 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

32

N/192096 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

30

N/192097 2022/05/10 2022/05/10

GUANGZHOU WANG LAO JI GREAT HEALTH INDUSTRY 

CO., LTD. 

32

N/192104 2022/05/10 2022/05/10 Fresh Trading Limited 29

N/192105 2022/05/10 2022/05/10 Fresh Trading Limited 30

N/192106 2022/05/10 2022/05/10 Fresh Trading Limited 32

N/192109 2022/05/10 2022/05/10

Shanghai Spacecom Satellite Technology Ltd.

38

N/192120 2022/05/10 2022/05/10

MJN U.S. Holdings LLC

05
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N/192121 2022/05/10 2022/05/10

MJN U.S. Holdings LLC

29

N/192122 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

05

N/192123 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

05

N/192124 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

14

N/192125 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

14

N/192126 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

16

N/192127 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

16

N/192128 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

18

N/192129 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

18

N/192130 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

19

N/192131 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

19

N/192132 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

25
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N/192133 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

25

N/192134 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

28

N/192135 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

28

N/192136 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

29

N/192137 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

29

N/192138 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

30

N/192139 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

30

N/192140 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

31

N/192141 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

31

N/192142 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

32

N/192143 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

32

N/192144 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

33



10902    22   2022  6  1 

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

 

Classe

N/192145 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

33

N/192146 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

35

N/192147 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

35

N/192148 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

41

N/192149 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

41

N/192150 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

42

N/192151 2022/05/10 2022/05/10

Associação Industrial de Macau

Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau

42

N/192156 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192157 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192158 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192159 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192160 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192161 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192162 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192163 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192164 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192165 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192166 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192167 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192168 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192169 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192170 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192171 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16
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N/192172 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192173 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192174 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192175 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192176 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192177 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192178 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192179 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192180 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192181 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192182 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192183 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192184 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192185 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192186 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192187 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192188 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192189 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192190 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192191 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 16

N/192192 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 35

N/192193 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 36

N/192194 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 39

N/192195 2022/05/10 2022/05/10 DFI International Brands Limited 43

N/192196 2022/05/10 2022/05/10 The Sporting Exchange Limited 09

N/192197 2022/05/10 2022/05/10 The Sporting Exchange Limited 16

N/192198 2022/05/10 2022/05/10 The Sporting Exchange Limited 25

N/192199 2022/05/10 2022/05/10 The Sporting Exchange Limited 28

N/192200 2022/05/10 2022/05/10 The Sporting Exchange Limited 41

N/192202 2022/05/10 2022/05/10 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

09

N/192203 2022/05/10 2022/05/10 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

35

N/192204 2022/05/10 2022/05/10 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

36

N/192205 2022/05/10 2022/05/10 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

38

N/192206 2022/05/10 2022/05/10 叁

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE LTD.

42

N/192207 2022/05/10 2022/05/10

Zhuhai Lingdi Business Management Co., Ltd.

30
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N/192208 2022/05/10 2022/05/10

KAW PING TRADING CO.,LTD.

05

N/192209 2022/05/10 2022/05/10

miHoYo Co., Ltd.

09

N/192210 2022/05/10 2022/05/10

miHoYo Co., Ltd.

16

N/192211 2022/05/10 2022/05/10

miHoYo Co., Ltd.

41

N/192212 2022/05/10 2022/05/10 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/192213 2022/05/10 2022/05/10 35

N/192214 2022/05/10 2022/05/10 42

N/192215 2022/05/10 2022/05/10 35

N/192239 2022/05/10 2022/05/10

CHEUNG KWAN LUN

29

N/192241 2022/05/10 2022/05/10

CHEUNG KWAN LUN

29

N/192242 2022/05/10 2022/05/10

LIANG HSI CHE

35

N/192243 2022/05/10 2022/05/10 03

N/192244 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192246 2022/05/10 2022/05/10 Pearson plc 09

N/192248 2022/05/10 2022/05/10 Pearson plc 42

N/192249 2022/05/10 2022/05/10 A. LOACKER - S.P.A. 30

N/192250 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192252 2022/05/10 2022/05/10 Chervò S.p.A. 18

N/192253 2022/05/10 2022/05/10 Chervò S.p.A. 24

N/192254 2022/05/10 2022/05/10 Chervò S.p.A. 25

N/192255 2022/05/10 2022/05/10 Chervò S.p.A. 28

N/192256 2022/05/10 2022/05/10 Chervò S.p.A. 35

N/192257 2022/05/10 2022/05/10 Tod’s S.p.A. 18

N/192265 2022/05/10 2022/05/10 Kia Corporation 12

N/192266 2022/05/10 2022/05/10 Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse 

Nardin Le Locle S.A.

14

N/192267 2022/05/10 2022/05/10

RELOJOARIA YU XING LONG, LIMITADA

37

N/192276 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 09

N/192277 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 16

N/192278 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 19

N/192279 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 35

N/192280 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 36

N/192281 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 37
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N/192282 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 42

N/192283 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 43

N/192284 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 44

N/192285 2022/05/10 2022/05/10 The Hongkong Land Company, Limited 45

N/192286 2022/05/10 2022/05/10

WONG HENG WAI 

03

N/192288 2022/05/10 2022/05/10 30

N/192289 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

35

N/192290 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

35

N/192291 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

35

N/192292 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

35

N/192293 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/192294 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/192295 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/192296 2022/05/10 2022/05/10

TONG HONG GESTÃO LDA.

41

N/192313 2022/05/10 2022/05/10

CHEANG LOI HONG 

43

N/192314 2022/05/10 2022/05/10

CHEANG LOI HONG 

43

N/192315 2022/05/10 2022/05/10 LABORATOIRES M&L 03

N/192323 2022/05/10 2022/05/10 36

N/192324 2022/05/10 2022/05/10 03

N/192325 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192326 2022/05/10 2022/05/10 03

N/192327 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192328 2022/05/10 2022/05/10 03

N/192329 2022/05/10 2022/05/10 05

N/192331 2022/05/10 2022/05/10 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/192334 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 12

N/192335 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 28

N/192336 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 09

N/192337 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 12

N/192338 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 14

N/192339 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 18
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N/192340 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 20

N/192342 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 25

N/192343 2022/05/10 2022/05/10 CHRISTIAN DIOR COUTURE 28

N/192344 2022/05/10 2022/05/10 18

N/192345 2022/05/10 2022/05/10 25

N/192351 2022/05/10 2022/05/10

WONG KA MENG

30

N/192352 2022/05/10 2022/05/10

WONG CHENG

30

N/192353 2022/05/10 2022/05/10

WONG CHENG

43

N/192354 2022/05/10 2022/05/10 43

N/192363 2022/05/10 2022/05/10

LAU KA LOK

35

N/192364 2022/05/10 2022/05/10 Shiseido Company, Limited 03

N/192368 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/192369 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/192370 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/192371 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 24

N/192372 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/192373 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 30

N/192374 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 34

N/192375 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 43

N/192376 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/192377 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/192378 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/192379 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 24

N/192380 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/192381 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 30

N/192382 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 34

N/192383 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 43

N/192384 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/192385 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 16

N/192386 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 18

N/192387 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 24

N/192388 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/192389 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 30

N/192390 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 34

N/192391 2022/05/10 2022/05/10 LOUIS VUITTON MALLETIER 43

N/192400 2022/05/10 2022/05/10 滙 35

N/192401 2022/05/10 2022/05/10 滙 42
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N/192412 2022/05/10 2022/05/10 SOCIEDADE FONTE DO LILAU LIMITADA 32

N/192413 2022/05/10 2022/05/10 SOCIEDADE FONTE DO LILAU LIMITADA 32

N/192414 2022/05/10 2022/05/10 Parmigiani Fleurier S.A. 14

部分批給及部分拒絕

Concessão parcial e recusa parcial

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

 N.º N/187192

 Data de registo 2022/05/10

 Data de despacho 2022/05/10

 Titular

 Classe 31

216 214 1 a 9 1 a

拒絕

Recusa

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Requerente

 

Classe

 

Observações 

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/176005 2022/05/03 30 214 2 e 9 1 c 214

1 a

Alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 9.º, ex. vi a alínea al. a) do n.º 1 do artigo 214.º.

N/176006 2022/05/03 32 214 2 e 9 1 c 214

1 a

Alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 9.º, ex. vi a alínea al. a) do n.º 1 do artigo 214.º.

N/176007 2022/05/03 43 214 2 e 9 1 c 214

1 a

Alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 9.º, ex. vi a alínea al. a) do n.º 1 do artigo 214.º.

N/176008 2022/05/03 35 214 2 e 9 1 c 214

1 a

Alínea e) do n.º 2 do artigo 214.º e da alínea c) do n.º 1 do 

artigo 9.º, ex. vi a alínea al. a) do n.º 1 do artigo 214.º.

N/184127 2022/05/12 33 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.
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Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/184539 2022/05/10

WONG Hao Leng

05 214 1 a 2 b 9 1 c

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 c) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/184542 2022/05/10

WONG Hao Leng

05 214 1 a 2 b 9 1 c

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 c) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/184544 2022/05/10

WONG Hao Leng

05 214 1 a 2 b 9 1 c

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 c) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/184545 2022/05/10

WONG Hao Leng

05 214 1 a 2 b 9 1 c

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 c) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/184732 2022/05/12

Fu Ying

30 214 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/185050 2022/05/12 05 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º.

N/185188 2022/05/12 03 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com 

a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/185189 2022/05/12 05 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/185190 2022/05/12 35 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/185191 2022/05/12 03 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.
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12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/185192 2022/05/12 05 214 2 a 214 1 a 9 1

a 199 1 b

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º, a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado 

com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/185687 2022/05/12 PAT E K  P H I L I P P E  S A 

GENEVE

14 214 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/185689 2022/05/12 PAT E K  P H I L I P P E  S A 

GENEVE

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/185690 2022/05/12 PAT E K  P H I L I P P E  S A 

GENEVE

41 214 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/187593 2022/05/12 14 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º.

N/187993 2022/05/12 20 214 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/187994 2022/05/12 20 214 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/187995 2022/05/12 20 214 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/187996 2022/05/12 20 214 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/188790 2022/05/12 12 214 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/189373 2022/05/05 The Body Doctor Limited 03 214 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/189468 2022/05/05 The Body Doctor Limited 05 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º.
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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/189712 2022/05/12

SHENG, YING

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/189839 2022/05/12

JIAXING YOSARE FOOD 

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/189852 2022/05/12 SBI Pharmaceuticals Co., Ltd. 05 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.

N/190506 2022/05/12 Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

35 214 3 199 1 c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 199.º.

N/190508 2022/05/12 Simmons Bedding & Furniture 

(HK) Limited

35 214 3 199 1 b

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

do n.º 1 do art.º 199.º.

N/190602 2022/05/12 A r i s t o c ra t Te c h n o l o g i e s 

Australia Pty Ltd

28 214 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/191416 2022/05/12 LINE Corporation 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º.

續期

Renovação

N.º

P/001616

(1520-M)

P/004995

(4857-M)

P/009002

(8733-M)

P/009003

(8734-M)

P/009055

(8787-M)

N/007588 N/007589

N/007590 N/007591 N/007872 N/007980 N/007981 N/008120 N/008125

N/008126 N/008127 N/008128 N/008225 N/020298 N/020299 N/020300

N/020301 N/020302 N/020304 N/020307 N/020308 N/020309 N/020310

N/020311 N/020312 N/020313 N/020316 N/020318 N/020319 N/020320

N/020321 N/020322 N/020323 N/020324 N/020325 N/020326 N/020327

N/020328 N/020329 N/025714 N/026592 N/026593 N/028853 N/030985

N/030986 N/030988 N/030991 N/031068 N/031545 N/031602 N/031603

N/031604 N/031605 N/031606 N/031607 N/031608 N/031609 N/031610

N/031937 N/031940 N/031969 N/031970 N/031971 N/031972 N/032260

N/032277 N/032278 N/032516 N/032517 N/032518 N/032519 N/032520

N/032521 N/032595 N/032596 N/032597 N/032598 N/032599 N/032600

N/032601 N/032854 N/032855 N/032856 N/032857 N/032858 N/032859

N/032865 N/033052 N/033085 N/033086 N/033087 N/033088 N/033090
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N.º

N/033091 N/033092 N/033093 N/033094 N/033095 N/033098 N/033099

N/033100 N/033101 N/033102 N/033103 N/033105 N/033106 N/033412

N/033413 N/033697 N/034064 N/034066 N/034067 N/034068 N/034097

N/034200 N/034264 N/034265 N/034266 N/034267 N/034268 N/034269

N/034270 N/034271 N/034272 N/034273 N/034274 N/034275 N/034276

N/034277 N/034278 N/034279 N/034280 N/034281 N/034282 N/034283

N/034284 N/034285 N/034286 N/034287 N/034407 N/034579 N/034611

N/034776 N/034777 N/034978 N/035103 N/035104 N/035374 N/035375

N/035376 N/035377 N/035387 N/035718 N/035720 N/035726 N/035727

N/035761 N/035895 N/035896 N/035897 N/035952 N/035953 N/035954

N/035955 N/035956 N/035957 N/035958 N/035959 N/035960 N/035961

N/035962 N/035963 N/035964 N/035965 N/035966 N/035967 N/035968

N/035969 N/035970 N/035971 N/035972 N/035973 N/035974 N/035975

N/035976 N/035977 N/035978 N/035979 N/035980 N/035981 N/035989

N/036005 N/036098 N/036175 N/036176 N/036182 N/036224 N/036227

N/036242 N/036243 N/036244 N/036248 N/036249 N/036269 N/036294

N/036304 N/036395 N/036396 N/036448 N/036509 N/036510 N/036522

N/036523 N/036524 N/036525 N/036526 N/036527 N/036578 N/036579

N/036580 N/036618 N/036619 N/036620 N/036621 N/036622 N/036623

N/036624 N/036625 N/036626 N/036627 N/036628 N/036629 N/036630

N/036631 N/036632 N/036633 N/036634 N/036635 N/073827 N/073828

N/087628 N/087629 N/088350 N/088351 N/088352 N/088353 N/088354

N/088462 N/088571 N/089622 N/089650 N/089651 N/089677 N/089678

N/089818 N/089819 N/090050 N/090819 N/090820 N/090821 N/090822

N/090823 N/090824 N/090825 N/091093 N/091094 N/091095 N/091284

N/091688 N/091855 N/092096 N/092097 N/092098 N/092280 N/092281

N/092282 N/092283 N/092299 N/092428 N/092450 N/092452 N/092453

N/092457 N/092458 N/092562 N/092579 N/092580 N/092581 N/092582

N/092583 N/092673 N/092759 N/092760 N/092761 N/092834 N/092862

N/093013 N/093014 N/093015 N/093016 N/093159 N/093161 N/093169

N/093402 N/093756 N/093757 N/093943 N/093944 N/093963 N/094022

N/094024 N/094033 N/094044 N/094064 N/094065 N/094222 N/094223

N/094224 N/094380 N/094381 N/094382 N/094440 N/094597 N/094598

N/094948 N/094949 N/095227 N/095259 N/095357 N/095359 N/095360

N/095362 N/095363 N/095365 N/095534 N/095595 N/096318 N/096432

N/096433 N/096434 N/096784 N/096785 N/096794 N/096795 N/097084

N/097108 N/097498 N/097552 N/097878 N/097879 N/097880 N/097881

N/097882 N/098015 N/098016 N/098017 N/098154 N/098155 N/098316

N/098371 N/098372 N/098373 N/098374 N/098456 N/098457 N/098458

N/098459 N/098460 N/098461 N/098462 N/098463 N/098464 N/098465
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N.º

N/098466 N/098467 N/098468 N/098469 N/098470 N/098471 N/098472

N/098473 N/098571 N/098572 N/098573 N/098574 N/098635 N/099070

N/099180 N/099181 N/099182 N/099183 N/099281 N/099282 N/099346

N/099347 N/099348 N/099374 N/099375 N/099376 N/099381 N/099419

N/099466 N/099467 N/099468

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

P/001535

(1439-M)

N/012509

2022/05/10

Transmissão

Noxell Corporation Wella Operations US, LLC, com sede 

em 450 0 Park Granada, Suite 10 0, 

Calabasas, CA 91302, United States of 

America

P/012134

(11978-M)

2022/05/04

Transmissão

AMERICAN 

SPORTING GOODS 

CORPORATION

Sequential Avia Holdings LLC, com 

sede em 440 Ninth Ave, 6th Floor, New 

York, New York 10018, USA

N/000331 2022/05/03

Transmissão

e.i. du pont de nemours 

and company

DuPont Sa fe ty & Cons t ruc t ion , 

Inc., com sede em 974 Centre Road, 

Wilmington, DE 19805, United States 

of America

N/007859

N/039006

N/039007

N/113076

N/113077

N/113078

N/113079

N/113080

N/122300

N/122301

N/122302

N/122303

N/131574

N/131575

N/131576

N/131577

N/131578

N/131579

N/131580

N/131584

2022/05/04

Transmissão

The Basketball 

Marketing Company, 

Inc.

Sequential Holdco LLC, com sede em 

440 Ninth Ave, 6th Floor New York, 

New York 10018, USA

N/012685 2022/05/03

Transmissão

E.I. Du Pont de 

Nemours and Company, 

uma sociedade 

organizada e existindo 

segundo as leis do 

Estado de Delaware

DuPont Polymers, Inc., com sede em 

974 Centre Road, Wilmington, DE 

19805, United States of America

N/025547

N/025548

N/025549

2022/05/04

Modificação 

de identidade

WH BUYER, LLC AKWHP,LLC

N/026592

N/026593

2022/05/10

Transmissão YING KEE TEA 

COMPANY LIMITED

NEW VANTAGE (HONG KONG) 

LIMITED, com sede em 8/F, Wah 

Shing Centre, 5 Fung Yip Street, Siu Sai 

Wan, Hong Kong
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/029654 2022/05/03

Modificação 

de identidade

Modificação de 

sede

埗 埗

102

N/030678

N/030679

N/092012

N/092013

2022/05/04

Modificação de 

sede

1

N/030768

N/030769

N/030770

N/030771

N/030772

N/030773

2022/05/05

Modificação de 

sede

T.R.B. International 

S.A.

Chemin du Pré-Fleuri 5, 1228 Plan-

Les-Ouates, Switzerland

N/033697 2022/05/04

Modificação de 

sede

HTC CORPORATION No. 23, Xinghua Road, Taoyuan District, 

Taoyuan City 330, Taiwan, China

N/046618

N/046619

2022/05/03

Transmissão

Saucony UK, Inc. Wolverine Outdoors, Inc., com sede em 

9341 Courtland Drive NE, Rockford, 

Michigan 49351, U.S.A.

N/047016

N/047017

2022/05/10

Modificação de 

identidade

Bluehole Studio, Inc. BLUEHOLE, INC.

Modificação de 

identidade

BLUEHOLE, INC. KRAFTON, Inc.

N/047016

N/047017

N/136656

N/136657

2022/05/10

Modificação de 

sede

KRAFTON, Inc. (Yeoksamdong) 231, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

N/062290

N/062291

N/062292

N/062293

N/062294

N/062295

N/062296

2022/05/04

Transmissão

Hardy Amies Limited Norman Hartnell Limited, com sede em 

C/O Acuity Law Limited 3 Assembly 

Square, Britannia Quay, Cardiff, United 

Kingdom, CF10 4PL

N/085076

N/085077

2022/05/03

Modificação de 

sede

GROUPE LUCIEN 

BARRIERE 

33, rue d’Artois, 75008 Paris, France

N/090491 2022/05/04

Modificação de 

sede

Lei Iok Fan

氹 156

1 7 D

N/091284 2022/05/10

Transmissão

NUTRA COSMETICS 

COMPANY LIMITED

Nutra-Luxe M.D., LLC, com sede em 

12801 Commonwealth Drive, Suite 1, 

Fort Myers, Florida 33913 USA

N/091433 2022/05/03

Transmissão

KABUSHIKI 

KAISHA RENOWN 

(RENOWN 

INCORPORATED)

K A B U S H I K I  K A I S H A  O g g i 

International (Oggi International Co., 

Ltd.), com sede em 3-1-6 Bingomachi, 

Chuo-ku, Osaka, Japan

N/091688 2022/05/11

Modificação de 

sede

Windsor Smith Pty Ltd 78-86 Western Avenue, Westmeadows, 

Victoria 3049, Australia
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/091762 2022/05/03

Modificação de 

sede

Ashworth and Parker 

Limited

Unit C, Merlin Way, New York Industrial 

Park, Newcastle upon Tyne, NE27 

0QG, United Kingdom 

N/092575

N/092576

2022/05/11

Modificação de 

sede

Discovery 

Communications, LLC

230 Park Avenue South, New York, NY 

10003, United States of America

N/092759

N/092760

N/092761

2022/05/10

Modificação de 

sede

MEZZO 10, boulevard de Grenelle 75015 Paris, 

France

N/092858

N/094084

N/094085

N/094619

2022/05/03

Transmissão por 

fusão

WMS Gaming Inc. Bally Gaming, Inc., com sede em 6601 

Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 

89119 USA

Modificação de 

identidade

Bally Gaming, Inc. SG Gaming, Inc.

N/094064 2022/05/10

Modificação de 

sede

British American 

Tobacco (Brands) Inc.

251 Litt le Fal ls Drive, Suite 10 0, 

Wilmington, DE 19808-1674, U.S.A.

N/097498 2022/05/05

Modificação de 

sede

叁

18 C 2 222

Room 222, Floor 2, Building C, No.18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/098154

N/098155

2022/05/04

Modificação de 

sede

Levitas S.p.A. Via Enrico Stendhal 36 - 20144 Milano 

MI, Italy

N/106178

N/115384

2022/05/03

Transmissão

DKSH Schweiz AG DKSH International AG, com sede 

em Wiesenstrasse 8, 80 08 Zurich, 

Switzerland

N/110518

N/110519

2022/05/03

Transmissão

E. I. du Pont de 

Nemours and Company

DuPont Polymers, Inc., com sede em 

974 Centre Road, Wilmington, DE 

19805, United States of America

N/113151 2022/05/04

Transmissão

A m e r i c a n S p o r t i n g 

Goods Corporation

Sequential Avia Holdings LLC, com 

sede em 440 Ninth Ave, 6th Floor, New 

York, New York 10018, USA

N/114648

N/114649

N/114650

2022/05/04

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

1166 1 14 1405

Modificação de 

identidade

N/124272 2022/05/04

Transmissão

廸

231

1 2 AI
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/127662

N/127663

2022/05/05

Modificação de 

sede

B1 1 2

N/130857

N/130858

N/130859

N/130860

N/130861

N/133647

N/133648

N/133649

N/133650

N/133651

2022/05/10

Transmissão por 

fusão

PUBG Corporation K R A F T O N, I n c . , c o m s e d e e m 

(Yeoksamdong) 231, Teheran-ro, 

Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea

N/136656

N/136657

2022/05/10

Modificação de 

identidade

Bluehole, Inc.

KRAFTON, Inc.

N/137879

N/137880

N/137881

2022/05/04

Transmissão

Gaiam Americas, Inc. Sequential Holdco LLC, com sede em 

440 Ninth Ave, 6th Floor New York, 

New York 10018, USA

N/148625

N/148626

2022/05/05

Modificação de 

identidade SHENZHEN 

BOSHIJIE 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

SHENZHEN BOSHIJIE 

TECHNOLOGY CO., LTD.

Modificação de 

sede SHENZHEN 

BOSHIJIE 

TECHNOLOGY CO., 

LTD.

1 270 1 2702

2703

27/F, No.1, Huide Building, North Station 

Community, Minzhi Street, Longhua 

District, Shenzhen, Guangdong, China

N/159451

N/159452

2022/05/03

Transmissão

1168 1 301

N/170089

N/170090

2022/05/03

Modificação de 

sede

180

21 J

N/174243

N/174244

N/174245

N/174246

N/174247

N/174248

N/174249

N/174250

N/174251

N/174252

N/174253

N/174254

N/174255

2022/05/04

Transmissão

IPQ IP Specialists 

Holding AB

H&M Hennes & Mauritz AB, com sede 

em Mäster Samuelsgatan 46A, 106 38 

Stockholm, Sweden

N/177516 2022/05/03

Modificação de 

sede OU KA NETWORK 

AND MEDIA 

DEVELOPMENT, 

COMPANY LIMITED

180

21 J

N/178832

N/179801

2022/05/04

Transmissão

Eat Just, Inc. Good Meat, Inc., com sede em 2000 

Folsom Street, San Francisco, California 

94110, United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

N/185459

N/185460

N/185461

2022/05/11

Transmissão

YEUNG Ching Lam YEUNG Kwok Leung Kevin, com 

sede em Flat E, 48/F, Shining Heights, 

83 Sycamore Street, Tai Kok Tsui, 

Kowloon, Hong Kong

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito 

em julgado
1 N/91541 Crown Melbourne Limited

TSI

Ac de 31/03/2022

Proc. n.º 726/2019

28/04/2022

2 N/184654 CLARKE, MURRAY COLIN

TJB

CV2-22-0005-CRJ 20/04/2022

3 N/150512

 N/150513

N.V. NUTRICIA

TSI

Ac de 16/12/2021

Proc. n.º 427/2016

19/04/2022

1 
2 
3 决

1 O Acordão do TSI, manteve o despacho de concessão da marca.
2 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.
3 O Acordão do TSI, declarou a nulidade do registo das marcas.

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

 

N.º

 

Data de 

entrada

 

Titular

 

Requerente da declaração de caducidade

N/144745 2022/05/03

Human Horizons Holding (Shanghai) Co., Ltd.

LOUIS VUITTON MALLETIER

宣佈失效

Declaração de caducidade

 

N.º

 

Data de 

caducidade

 

Requerente

 

Classe

 

Observações 

12 13 97/99/M  

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/044621 2022/05/04

C H I N A  T E L E V I S I O N 

COMPANY

09 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º.

N/044622 2022/05/04

C H I N A  T E L E V I S I O N 

COMPANY

38 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º.
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N.º

 

Data de 

caducidade

 

Requerente

 

Classe

 

Observações 

12 13 97/99/M  

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/044623 2022/05/04

CHINA TELEVISION 

COMPANY

41 231 1 b 232 5

Alínea b) do n.º 1 do art.º 231.º, conjugado com o n.º 5 do 

art.º 232.º.

聲明異議

Reclamação

 

N.º

 

Data de 

entrada

 

Requerente

 

Oponente

N/189906 2022/04/04 RAPHA RACING LTD

N/192605 2022/04/29

Stan Group (Holdings) Limited

SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

N/192606 2022/04/29

Stan Group (Holdings) Limited

SOCIÉTÉ ANONYME DES GALERIES 

LAFAYETTE

N/192623 2022/04/29 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 

(GROUP) CO., LTD.

N/192735 2022/04/29 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Toyota Motor Corporation)

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/192737 2022/04/29 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Toyota Motor Corporation)

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

N/192739 2022/04/29 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 

as Toyota Motor Corporation)

ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE 

MACAU

營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

 

N.º

 

Data de 

registo

 

Data de 

despacho

 

Titular

E/000323 2022/05/10 2022/05/10

LEI PENG
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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/002685

[22]  Data de pedido : 2021/05/07

[71]  Requerente : 

  Endereço : 159 207

21 H-I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : LHC Zactonda

  Figura : 

[21]  N.º : D/002686

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 30

O

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de embalagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002691

[22]  Data de pedido : 2021/05/14

[71]  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.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pulseira.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002832

[22]  Data de pedido : 2021/10/20

[71]  Requerente : Turlen Holding SA

  Endereço : rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Criador : Richard Mille

[51]  Classificação : 10 - 02

[54]  Título : 

 Relógio.
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[57]  Resumo : O desenho do relógio é inspirado no 

Speedtail  da McLaren. O bisel é inspirado no 

desenho do capô. A caixa do relógio é inspirada nas 

aberturas de ventilação por detrás das rodas da frente. 

A coroa é inspirada nos botões do painel de bordo. A 

linha do rebordo às seis horas é inspirada na luz do 

travão.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/05/07  

WIPO N.º 970091127

[21]  N.º : D/002844

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[71]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Daniel Libeskind

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : RH

 RH garrafa actualizada.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual é reivindicada a novidade são a forma e a confi-

guração do artigo, tal como representado nas figuras.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/05/04  França

N.º 2021-2191

[21]  N.º : D/002845

[22]  Data de pedido : 2021/11/03

[71]  Requerente : Société Jas Hennessy & Co.

  Endereço : Rue de la Richonne, 16100 Cognac, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Daniel Libeskind

[51]  Classificação : 9 - 03

[54]  Título : RH

 RH caixa actualizada.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual é reivindicada a novidade são a forma e a confi-

guração do artigo, tal como representado nas figuras.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/05/04  França

N.º 2021-2194

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/002378 2022/05/06 2022/05/06 FURLA S.P.A.

D/002379 2022/05/06 2022/05/06 FURLA S.P.A.
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N.º

 

Data de registo

 

Data de despacho

 

Titular

D/002381 2022/05/06 2022/05/06 FURLA S.P.A.

D/002551 2022/05/06 2022/05/06

D/002555 2022/05/06 2022/05/06

D/002648 2022/05/06 2022/05/06 A.S. Watson TM Limited

D/002656 2022/05/06 2022/05/06

D/002729 2022/05/06 2022/05/06 ROLEX SA

D/002730 2022/05/06 2022/05/06 ROLEX SA

D/002731 2022/05/06 2022/05/06 ROLEX SA

D/002780 2022/05/06 2022/05/06

D/002782 2022/05/06 2022/05/06 FERRARI S.p.A.

D/002783 2022/05/06 2022/05/06 FERRARI S.p.A.

D/002786 2022/05/06 2022/05/06 ROLEX SA

D/002787 2022/05/06 2022/05/06 Montres Tudor SA

D/002788 2022/05/06 2022/05/06 Montres Tudor SA

D/002789 2022/05/06 2022/05/06 Montres Tudor SA

D/002790 2022/05/06 2022/05/06 Montres Tudor SA

D/002791 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002795 2022/05/06 2022/05/06 ELC MANAGEMENT LLC

D/002796 2022/05/06 2022/05/06 ELC MANAGEMENT LLC

D/002797 2022/05/06 2022/05/06 ELC MANAGEMENT LLC

D/002799 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002804 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002809 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002811 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002812 2022/05/06 2022/05/06  

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-

câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M
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[21]  N.º : J/005755

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

[71]  Requerente : 

  Endereço : 106

X1301-B437 JM

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202210039147.6

Data de pedido 2022/01/13 N.º de anúncio CN 

114349230A 2022/04/15

[51]  Classificação : C02F9/06, C02F1/461

[54]  Título : 

 Um tipo de gerador de água electrolisada levemente 

ácida da internet das coisas e seu sistema de gerencia-

mento.

[57]  Resumo : 

PC

RO

PC

PC RO

RO

PC RO

  Figura : 

[21]  N.º : J/005895

[22]  Data de pedido : 2022/03/21

[71]  Requerente : LAKE E2

 LAKE.E2 CO., LTD.

  Endereço : 8-7, Honcho 3-chome, Okaya-shi Nagano 

3940028 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080033596.9

Data de pedido 2020/03/04 N.º de anúncio CN 

113811340A 2021/12/17

[51]  Classificação : A61M5/14, A61M5/158, A61M25/06

[54]  Título : 

 Instrumentos de injecção para endoscopia.

[57]  Resumo : 

3

2 1 2

40 1

4 2

4 5

1 4

4

1a 6

6b 1

1a 4

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/05/10  Japão

N.º 2019-089562

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.
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已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/003831

[22]  Data de pedido : 2019/09/06

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 WI-TRONIX, LLC

  Endereço : 631 East Boughton Rd., Suite 240 

Bolingbrook, IL 60440, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : L B  JORDAN, LAWRENCE, 

B., S V  PATEL, SAVANKUMAR, V., B  

WEAVER, BRYAN

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780039757.3

Data de pedido 2017/05/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 109328345B 2022/04/05

[51]  Classificação : G06F16/20, H04B1/38

[54]  Título : 

 Visualizador do Sistema de aquisição e gravação de 

dados em tempo real.

[57]  Resumo : 産

DA R S

DARS

360

DA R S

綫

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/05/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/337,227

 2016/05/16  Estados Unidos da América

N.º 62/337,225

 2016/05/16  Estados Unidos da América

N.º 62/337,228

 2017/05/15  Estados Unidos da América

N.º 15/595,650

 2017/05/15  Estados Unidos da América

N.º 15/595,689

[21]  N.º : J/005813

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

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular :  ·  · 

 ERDMAN, Frankie Wendell, Jr.

  Endereço : P.O. Box 2242, Fairhope, AL 36533, 

US

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 Cunningham Bounds, LLC

  Endereço : P.O. Box 66705, Mobile, AL 36660, 

US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C W  FALKNER, Carla 

W., D T  PLESSALA, Deneen T., C A

 HENRICKSEN, Clifford A.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880066427.8

Data de pedido 2018/05/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 111867476B 2021/11/16

[51]  Classificação : A61B7/02

[54]  Título : 

 Estetoscópio.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/10/10  Estados Unidos 

da América N.º 62/570,302

 2018/03/20  Estados Unidos da América

N.º 62/645,553

[21]  N.º : J/005820

[22]  Data de pedido : 2022/02/17
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[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Incaendium Initiative Corporation

  Endereço : 191 Joan Avenue, Richmond, Vermont 

05477, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M · S ·  THOMAS, Michael S.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880088364.6

Data de pedido 2018/12/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 111670063B 2021/12/21

[51]  Classificação : A62C11/00, A62C13/66, A62C25/00, 

B64D1/16, A62C2/00, A62C3/02, A62C13/62

[54]  Título : 

 Veículo aéreo resistente ao fogo para suprimir uma 

vasta gama de incêndio.

[57]  Resumo : 

35ºC 1,650ºC

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/12/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/598,602

[21]  N.º : J/005828

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 PAU L A I n g r e d i e nt s s p ó ł k a z o g r a n i c z o n ą 

odpowiedzialnością sp ó ł ka komandytowa

  Endereço : ul . Ł ó dzka 145A PL-62-800 Kalisz, 

Poland

  Nacionalidade :  Polaca

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680042454.2

Data de pedido 2016/07/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 108135230B 2021/11/23

[51]  Classificação : A23L5/30, A23C19/09, A23C19/097, 

A23C19/14, A23C19/086, A23C1/08

[54]  Título : 

 Método de produção de chips de queijo e chips de 

queijo fermentado.

[57]  Resumo : 

0.46g/cm3 40%

4

[30]  Pr ior idade : 2015/07/21  Polónia

N.º P.413205

[21]  N.º : J/005869

[22]  Data de pedido : 2022/03/10

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Corium, Inc.

  Endereço : 4558 50th St SE, Grand Rapids, Mi-

chigan 49512, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E S , A K , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680082526.6

Data de pedido 2016/12/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 108697655B 2021/12/10

[51]  Classificação : A61K9/70

[54]  Título : 

 Sistemas e métodos destinados à administração trans-

dérmica de longo prazo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/30  Estados Unidos 

da América N.º 62/273,288

 2016/07/26  Estados Unidos da América

N.º 62/367,055

[21]  N.º : J/005889

[22]  Data de pedido : 2022/03/18

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 ANJI PHARMA (US) LLC

  Endereço : 4 Dana Road, Boxford, Massachusetts 

01921, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : A D , M S , T , S K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910033955.X

Data de pedido 2014/01/03 N.º de anún-

cio da concessão CN 110051638B 2022/02/01

[51]  Classificação : A61K9/28, A61K9/22, A61K47/32, 

A61K31/155, A61P3/10

[54]  Título : 

 Composições de liberação retardada com biguanida.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/01/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/749307

[21]  N.º : J/005894

[22]  Data de pedido : 2022/03/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Shire Human Genetic Therapies, Inc.

  Endereço : 300 Shire Way Lexington MA 02421 

USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710187916.6

Data de pedido 2012/10/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 107375932B 2021/12/21

[51]  Classificação : A61K45/06, A61P1/16, A61P17/04, 

A61P7/00

[54]  Título : 

 Inibidores da recirculação de ácidos biliares para o 

tratamento da doença hepática colestática.

[57]  Resumo : 

(ASBTI)

酶

ASBTI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/10/28  Estados Unidos 

da América N.º 61/553,094

 2012/03/06  Estados Unidos da América

N.º 61/607,487

 2012/03/06  Estados Unidos da América

N.º 61/607,503

[21]  N.º : J/005907

[22]  Data de pedido : 2022/03/23

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Kura Oncology, Inc.

  Endereço : 12730 High Bluff Drive, Suite 400, San 

Diego, California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 The Regents of The University of Michigan

  Endereço : 1600 Huron Parkway, 2nd Floor, Ann 

Arbor, Michigan 48109, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , , , , J

, T , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780030597.6

Data de pedido 2017/03/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 109152784B 2021/12/28

[51]  Classificação : A61K31/535

[54]  T ítu lo : M EN I N-M LL

 Inibidores de MENIN-MLL substituídos e métodos de 

utilização

[57]  Resumo : menin MLL1 MLL2

M L L-

M L L1

MLL2 MLL menin

  Figura : 
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[30]  Prioridade : 2016/03/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/309,372

 2016/05/10  Estados Unidos da América

N.º 62/334,369

 2016/12/07  Estados Unidos da América

N.º 62/431,389

 2017/01/16  Estados Unidos da América

N.º 62/446,640

[21]  N.º : J/005915

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Menarini Silicon Biosystems S.p.A.

  Endereço : via Giuseppe di Vittorio, 21 B/3,Castel 

Maggiore, Bologna,40013 Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : S , M C , G C , M

, C

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711460248.6

Data de pedido 2012/07/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 108375676B 2022/01/07

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G01N33/543, G01N33/574, 

G01N33/533

[54]  Título : 

 Ensaio para capturar e detectar mieloma múltiplo cir-

culante do sangue

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/07/21  Estados Unidos 

da América N.º 61/510170

[21]  N.º : J/005916

[22]  Data de pedido : 2022/03/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 FOUNDATION MEDICINE, INC.

  Endereço : 150 Second Street Cambridge, MA 

02141, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : R , D , G , 

G M , P , S , P J

, J X , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780024162.0

Data de pedido 2017/02/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 109196121B 2022/01/04

[51]  Classificação : C12Q1/6886

[54]  Título : 

 Métodos de tratamento e diagnóstico do cancro

[57]  Resumo : 

PD-L1

PD-L1

[30]  Prioridade : 2016/02/29  Estados Unidos 

da América N.º 62/301,595

 2016/10/06  Estados Unidos da América

N.º 62/405,190

[21]  N.º : J/005935

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

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : VT

 VT BURNER TECHNOLOGIES INC.

  Endereço : 7733 Mainsail Lane Sarasota Florida 

34240, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : T  Rafe T. WILLIAMS

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880009698.X

Data de pedido 2018/02/01 N.º de anún-

cio da concessão CN 110249178B 2022/01/07

[51]  Classificação : F23D14/06, F23C5/00, F23D14/02, 

F23D14/04, F23D14/48, F23D14/58

[54]  Título : 

 Queimador em diferentes níveis.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/02/01  Estados Unidos 

da América N.º 62/453,463

[21]  N.º : J/005956

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Roche Glycart AG

  Endereço : Wagistrasse 18 CH-8952 Schlieren, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P. , T. , C. , C. 

, P. 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710974104.6

Data de pedido 2012/08/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107586340B 2022/01/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/46, A61K 39/395, 

A61P35/00

[54]  Título : T

 Anticorpos biespecíficos contra as especificidades de 

antígenos de activação de células T e de antígenos tu-

morais e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : T

T TA

Fab Fab

Fab

Fc

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/08/23  União Europeia

N.º 11178410.4

[21]  N.º : J/005957

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 OYSTER POINT PHARMA, INC.

  Endereço : 202 Carnegie Center Drive., Suite 109, 

Princeton, New Jersey 08540, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : D · M · , J · , K · J · 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780034734.3

Data de pedido 2017/04/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 109310692B 2022/01/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K31/506, A61K45/0 0, 

A61K9/00, A61P27/02, A61P27/04

[54]  Título : 

 Métodos de tratamento de condições oculares.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/04/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/319,648

[21]  N.º : J/005959

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Rt. 206 and Province Line Road, 

Princeton, NewJersey 08543-4000, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : N · , M · 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201711460279.1

Data de pedido 2013/07/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 108101991B 2022/02/11

[51]  Classificação : C07K16/28

[54]  Título : -3 LAG-3

 Optimização de anticorpos que ligam ao gene-3 de acti-

vação de linfócitos (LAG-3) e usos de tais anticorpos.

[57]  Resu mo : -3

L AG-3

L AG-3

L AG-3 25F7 US 2011 0150892 

A1
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2012/07/02  Estados Unidos 

da América N.º 61/667,058

[21]  N.º : J/005960

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Rt. 206 and Province Line Road, 

Princeton, NewJersey 08543-4000, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : ,  · F · , 

, , , , , S · , K · 

, R · B · , S · J · , L · J · , J · R · 

, , S · 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780050555.9

Data de pedido 2017/06/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 109963843B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D401/04, 

C07D249/06, A61K31/4192, A61K31/4439, A61P11/06, 

A61P35/00

[54]  Título : 爲LPA 酰

 «Carbamoyloxymethyl triazole cyclohexyl acids» usa-

do como antagonistas de LPA.

[57]  Resumo : I

LPA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/352,792

[21]  N.º : J/005965

[22]  Data de pedido : 2022/04/12

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 SHANGHAI ZHIMENG BIOPHARMA, INC.

  Endereço : 201210

1976 1 A302 A304

 Room A302, A304, Building 1, 1976 Gaoke Middle 

Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, Pu-

dong New Area, Shanghai 201210, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111251865.1

Data de pedido 2021/10/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 113698345B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D217/04, A61P 25/0 8 , 

A61P29/00, A61P25/00, A61P25/04, A61P25/06, 

A61P25/24, A61P9/10, A61P25/28, A61K31/472

[54]  T ítu lo : 

 Composto usado como regulador do canal de potássio 

e preparação e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : 

A

A

  Figura : 

[21]  N.º : J/005968

[22]  Data de pedido : 2022/04/12

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 CO.DON AG

  Endereço : Warthestr. 21 14513 Teltow, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : G · , C · , C · 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880048374.7

Data de pedido 2018/06/22 N.º de anúncio 

da concessão CN 110944684B 2022/03/18

[51]  Classificação : C12N5/077, A61L27/38, G01N33/68

[54]  Título : 

 Método para produção de tecido cartilaginoso trans-

plantável.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2017/06/25  União Europeia

N.º 17177756.8
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[21]  N.º : J/005972

[22]  Data de pedido : 2022/04/14

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 MERCK SHARP & DOHME CORP.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M D , B D , W , 

J N , A M , T J , J P , 

M A , , J , , R D , T , B

W , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780070494.2

Data de pedido 2017/10/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 110036001B 2022/03/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D333/60, C07D409/12, 

C07D498/04, A61K31/381, A61K31/385, A61K31/424, 

A61P35/00

[54]  Título : STING [b]噻

 Compostos de «benzo[b]thiophene» usados como ago-

nistas de STING.

[57]  Resumo : Ia Ia’

Ib Ib’

I I’

R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 8 R 9 X 1 X 2

X 3 I 産

STING

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/04  Estados Unidos 

da América N.º 62/404,062

[21]  N.º : J/005973

[22]  Data de pedido : 2022/04/14

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Kura Oncology, Inc.

  Endereço : 12730 High Bluff Drive, Suite 400, 

San Diego, CA 92130, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780081965.X

Data de pedido 2017/11/02 N.º de anún-

cio da concessão CN 110325212B 2022/03/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K45/00, A61K31/4709, 

A61P35/00, A61P35/04, C12Q1/6886

[54]  T ítu lo : 酶

 Inibidores de farnesiltransferase usados como um método 

de tratamento de cancro.

[57]  Resu mo : 

酶

F T I EGF R

EGF R SCC H N

EGF R

E G F R

SCC

HRAS FTI

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/03  Estados Unidos 

da América N.º 62/417,044

[21]  N.º : J/005974

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY 

CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110343163.X

Data de pedido 2019/03/11 N.º de anúncio 

da concessão CN 112887715B 2022/03/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : H04N19/137, H04N19/103, 

H04N19/176, H04N19/513, H04N19/533, H04N19/557

[54]  Título : 

 Um tipo de método, dispositivo e equipamento de co-

dificação e decodificação.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005975

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , 艶, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010435903.8

Data de pedido 2020/05/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 111741257B 2022/01/28

[51]  Classificação : H04N7/18, H04N21/431, H04N21/442, 

H04N21/472

[54]  T í t u lo : 

 Método e dispositivo de processamento de dados, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005976

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[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 ZL201911420020.3

Data de pedido 2019/12/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 111060138B 2022/01/28

[51]  Classificação : G01C25/00

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de calibração, processador, dis-

positivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005978

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580066406.2

Data de pedido 2015/12/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107001460B 2022/01/21
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[51]  Classificação : C07K16/24

[54]  Título : IL-17

 Redução seletiva de resíduos de cisteína nos anticor-

pos IL-17.

[57]  Resumo : 

産 IL-17

C ysL97

産 I L-17

IL-17

CE-SDS

90% IL-17

CEX 92%

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/12/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/095,361

[21]  N.º : J/005980

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang Distr ict, Shanghai, 

200245, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Xin,  WANG, Bin, 

 QIAN, Wenjian,  CHEN, Yang,  HE, 

Feng,  TAO, Weikang

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780004217.1

Data de pedido 2017/06/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 108290926B 2022/02/08

[51]  Classificação : C07K5/107, C07K1/06, A61K38/07, 

A61P29/00

[54]  Título : 酰

 Derivado do tipo de fenilpropanamida, seu método de 

fabricação e aplicação farmacêutica.

[57]  Re su mo : I

酰 κ

KOR

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/06/07  China

N.º 201610397516.3

[21]  N.º : J/005981

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th Floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing, 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Gu, Tianpei,  Lin, 

Chunze,  Wang, Quan,  Qian, Chen

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111417366.5

Data de pedido 2021/11/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 113837934B 2022/02/22

[51]  Classificação : G06T3/00, G06N3/04, G06N3/08

[54]  T í t u lo : 

 Método e dispositivo de geração de imagem, equipa-

mento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

爲



N.º 22 — 1-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 10931

  Figura : 

[21]  N.º : J/005982

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 SHANGHAI HENGRUI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço :  279 

200245

 279 Wenjing Road, Minhang District, Shanghai, 200245, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  FANG, Jingjing, 顔  YAN, 

Zhen,  LIU, Xun

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880004380.2

Data de pedido 2018/07/26 N.º de anúncio 

da concessão CN 109952093B 2022/02/08

[51]  Classificação : A61K9/19, A61K39/395, A61P19/10

[54]  Título : SOST

 Um tipo de composição farmacêutica de anticorpo 

SOST e seus usos.

[57]  Resumo : -

SOST

[30]  P r ior idade : 2017/07/27  Ch i na

N.º 201710621754.2

[21]  N.º : J/005983

[22]  Data de pedido : 2022/04/20

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Route 206 & Province Line Road 

Princeton, New Jersey 08543, US

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P E  MORIN, Paul E., D

 COHEN, Daniel, R  MUKHERJEE, Ranjan, 

T P  REILLY, Timothy P., R C  CHRIS-

TIAN, Rose C., D  LIPOVSEK, Dasa, R

 CAMPHAUSEN, Ray, J  KRU-

PINSKI, John

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580070276.X

Data de pedido 2015/10/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 107108710B 2022/02/15

[51]  Classificação : C07K14/50, C12N15/12, A61K45/06, 

A61K47/60, A61P3/10, A61P3/04, A61P1/16, A61P9/04, 

A61P9/00, A61P13/12, A61P11/00

[54]  Título : FGF-21 肽

 Polipeptídeos FGF-21 modificados e seus usos.

[57]  Resumo : FGF-21 肽

肽 F GF-21 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/068,523

 2014/10/24  Estados Unidos da América

N.º 62/068,514

 2014/10/24  Estados Unidos da América

N.º 62/068,526

 2014/10/24  Estados Unidos da América

N.º 62/068,534

 2014/10/24  Estados Unidos da América

N.º 62/068,296

 2015/04/01  Estados Unidos da América

N.º 62/141,337

 2015/04/01  Estados Unidos da América

N.º 62/141,383

[21]  N.º : J/005984

[22]  Data de pedido : 2022/04/20

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : M , B A , J

, C S , N D , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680079823.5

Data de pedido 2016/12/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311967B 2022/03/04

[51]  Classificação : C07K16/10, A61K39/395

[54]  Título : 

 Anticorpos neutralizantes do vírus da imunodeficiência 

humana.

[57]  Resumo : 

HIV

[30]  Prioridade : 2015/12/15  Estados Unidos 

da América N.º 62/267,652

[21]  N.º : J/005985

[22]  Data de pedido : 2022/04/20

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : G1

 G1 THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 700 Park Offices Drive, Suite 200, Re-

search Triangle Park, North Carolina 27709, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J C , J E , P J

, F X

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810253672.1

Data de pedido 2014/03/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 108283644B 2022/03/18

[51]  C l a s s i f i c aç ão : A61K31/555, A61K31/7048, 

A61K31/527, A61P35/00

[54]  Título : 

 Protecção instantânea de células normais durante a 

quimioterapia.

[57]  Resumo : 

HSPC DNA

DNA

酶4/6 CDK 4/6

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/03/15  Estados Unidos 

da América N.º 61/798,772

 2013/08/01  Estados Unidos da América

N.º 61/861,374

 2013/12/03  Estados Unidos da América

N.º 61/911,354

 2014/03/07  Estados Unidos da América

N.º 61/949,786

[21]  N.º : J/005987

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[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 : , , , , 顔

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911108865.9

Data de pedido 2019/11/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 112799793B 2022/03/15

[51]  Classificação : G06F9/48, G06F9/50

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de escalonamento, equipamento 

electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005988

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 ASTRAZENECA AB

  Endereço : SE-151 85 Södertälje, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca
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[72]  Inventor : F A K M , L H C

, J M C , A J , M P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780000516.8

Data de pedido 2017/04/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 107530288B 2022/01/25

[51]  Classificação : A61K9/20, A61K31/519, A61J1/03, 

B65D75/36, A61P9/10

[54]  Título : 

 Comprimidos de desintegração oral.

[57]  Resumo : 

(1S,2S,3R,5S)-3-[7-{[(1R,2S)-2-(3,4- )

] }-5-( )-3H-[1,2,3]- [4,5-d] -3-

]-5-(2- ) -1,2-

[30]  Prioridade : 2016/04/21  Estados Unidos 

da América N.º 62/325584

[21]  N.º : J/005989

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111211776.4

Data de pedido 2021/10/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 113658316B 2022/03/08

[51]  Classificação : G06T15/60, G06T15/80, G06T15/50, 

G06T15/04

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de renderização de modelo tridi-

mensional, meio de armazenamento e equipamento de 

computador.

[57]  Resumo : 

顔

顔

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/005990

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patent e de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111212067.8

Data de pedido 2021/10/18 N.º de anún-

cio da concessão CN 113657402B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06V10/26, G06V10/764, 

G06K9/62, G06N3/04

[54]  T í t u l o : 

 Método de processamento de matização de imagem, 

dispositivo, equipamento electrónico e meio de arma-

zenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005991

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.
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  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111222848.5

Data de pedido 2021/10/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 113657357B 2022/02/25

[51]  Classificação : G06V40/16, G06V20/64, G06V10/82, 

G06N3/04

[54]  T í t u l o : 

 Método de processamento de imagem, dispositivo, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005992

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111237957.4

Data de pedido 2021/10/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 113689503B 2022/02/25

[51]  Classificação : G06T7/73, G06T17/00

[54]  Título : 

 Método de detecção de atitude do objeto alvo, disposi-

tivo, equipamento e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005993

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111289214.1

Data de pedido 2021/11/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 113724378B 2022/02/25

[51]  Classificação : G06T17/00, G06T7/73

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de modelagem tridimensional, 

meio de armazenamento legível por computador e 

equipamento de computador.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[21]  N.º : J/005994

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117 100080

 Room 1101-1117, 11th floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111548989.6

Data de pedido 2021/12/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 113936086B 2022/03/18

[51]  Classificação : G06T15/00, G06T13/40

[54]  Título : 

 Método de geração de modelo de cabelo, dispositivo, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/005995

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : ELC 

 ELC MANAGEMENT LLC

  Endereço : 155 Pinelawn Road, Suite 345 South, 

Melville, NY 11747, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , R M , L

, T E , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980013806.5

Data de pedido 2019/02/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 111699048B 2022/04/01

[51]  Classificação : B05B11/00, A45D34/04, A45D40/24

[54]  Título : 

 Sistema de distribuição de bomba dupla.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/02/17  Estados Unidos 

da América N.º 15/898575

[21]  N.º : J/005997

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 AU R IGEN E DISCOV ERY T EC H NOLOGI ES 

LIMITED

  Endereço : 339-40, KIADB Industr ial Area, 

Electronic City Phase II, Hosur Road, Bangalore 560 

100, Karnataka, India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor : V R , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010147212.8

Data de pedido 2015/01/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 111362966B 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D498/04, C07D513/04, 

C07D519/00, A61K31/5377, A61K31/4545, A61P35/00, 

A61P37/06, A61P29/0 0, A61P19/08, A61P11/0 0, 

A61P 25/28 , A61P 25/0 0, A61P9/0 0, A61P 27/02 , 

A61 P 17/ 0 2 ,  A61 P 3 / 0 0 ,  A61 P 1 / 0 4 ,  A61 P 1 / 0 0 , 
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A61P19/0 2 ,  A61P13/12 ,  A61P13/10,  A61P1/16 , 

A61P 3/ 0 4 ,  A61P 9/ 0 4 ,  A61P 17/ 0 0 ,  A61P 17/ 0 6 , 

A61P 7/0 2 , A61P 25/16 , A61P 21/0 0, A61P 25/14, 

A61P25/08

[54]  Título : IRAK4

 Derivados bicíclicos heterocíclicos usados como inibi-

dores de IRAK4.

[57]  Resumo : IRAK4

酶 IR A K4 (I)

酶

A Y Z X1 X2 X3 R1 R3 m

n p

酶 IRAK4酶

I

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2014/01/13  Í nd ia

N.º 158/CHE/2014

 2014/06/20  Índia N.º 3000/CHE/2014

[21]  N.º : J/005998

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 ACCELERON PHARMA INC.

  Endereço : 128 Sidney Street, Cambridge, MA 

02139, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J , R , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610236454.8

Data de pedido 2008/02/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 105924517B 2022/03/01

[51]  Classificação : C07K14/72, C07K14/71, C07K14/705, 

C07K19/00, A61K38/17, A61P21/00

[54]  Título : ACTRIIB

 Variantes derivadas de ACTRIIB e seus usos.

[57]  Resumo : 

ActRIIB ActRIIB

ActRIIB

ActRIIB

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2007/02/02  Estados Unidos 

da América N.º 60/899304

 2007/05/01  Estados Unidos da América

N.º 60/927088

 2007/05/25  Estados Unidos da América

N.º 60/931880

[21]  N.º : J/005999

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 JANSSEN PHARMACEUTICA NV

  Endereço : Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, 

Belgium

  Nacionalidade :  Belga

[72]  Inventor : T , K D , K

, M C , R C , M S , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780077753.4

Data de pedido 2017/12/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 110088105B 2022/03/18

[51]  Classificação : C07D471/14, A61K31/437, A61P29/00

[54]  Título : JAK 酶

 Inibidores de pequenas moléculas das quinases da 

família JAK.

[57]  Resumo : 2-((1r 4r)-4-( [4 5- 

d]吡 [2 3-b]吡 -1(6H)- ) ) 腈

JA K

 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/12/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/435609

 2017/11/30  Estados Unidos da América

N.º 62/592680

 2017/12/08  Estados Unidos da América

N.º 62/596607
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[21]  N.º : J/006000

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

  Endereço : 555

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110679166.0

Data de pedido 2019/06/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 113411590B 2022/03/08

[51]  Classificação : H04N19/50, H04N19/103, H04N19/44

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de decodificação e codificação 

em modo de previsão.

[57]  Resumo : 

况

况

够

  Figura : 

[21]  N.º : J/006001

[22]  Data de pedido : 2022/04/22

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 2-3-15 Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5470035 (JP)

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Yoshiaki UEMIZO, 

 Takashi UEDA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980008510.4

Data de pedido 2019/04/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 111602183B 2022/03/18

[51]  Classificação : G07D11/12, B25J13/08, E05B65/00

[54]  Título : 

 Sistema de desbloqueio.

[57]  Resumo : 

420 300 310

100 420

12 300

310 12

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/05/22  Japão

N.º 2018-097807

[21]  N.º : J/006002

[22]  Data de pedido : 2022/04/22

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 JAPAN CASH MACHINE CO., LTD.

  Endereço : 2-3-15 Nishiwaki, Hirano-ku, Osaka-shi, 

Osaka 5470035 (JP)

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor :  Yoshiaki UEMIZO, 

 Takashi UEDA

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980008513.8

Data de pedido 2019/04/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 111615719B 2022/03/18

[51]  Classificação : G07D11/12, E05B65/00, G07D11/00, 

G07D11/16

[54]  Título : 

 Sistema de manuseio de recipiente de armazenamento 

de notas.

[57]  Resu mo : 

200

300 200

10 220

10 100

220 10

12 300

10

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2018/05/22  Japão

N.º 2018-097808
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[21]  N.º : J/006003

[22]  Data de pedido : 2022/04/22

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Shanghai SenseTime Lingang Intelligent Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : 

1775 29 30 2 01 200232

 Room 01, 2nd Floor, No. 29, 30, Lane 1775, Qiushan 

Road, Mucheng Town, Lingang New Area, China 

(Shanghai) Pilot Free Trade Zone, 200232, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  WU, Jun,   FAN, Yiqing, 

 TAO, Ying,  XU, Liang,  QI, Kaiyue

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202011010951.9

Data de pedido 2020/09/23 N.º de anún-

cio da concessão CN 112141119B 2022/03/11

[51]  Classificação : B60W40/09, B60W50/14, B60T7/12

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de controlo de condução inte-

ligente, veículo, equipamento electrónico e meio de 

armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006004

[22]  Data de pedido : 2022/04/22

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Gilead Sciences, Inc.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E M , G , C-H  , C T

, J J , M , T A , J O

, G , S D , N H , K L

, J G , W J , N E , S M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201910292757.5

Data de pedido 2016/06/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 109879859B 2022/01/25

[51]  Classificação : C07D401/14, C07D405/14, C07D413/14, 

C07D401/12, C07D409/14, C07D417/14, C07D471/04, 

C07D495/04 , A61K31/4709, A61P29/00, A61P35/00

[54]  Título : COT

 Reguladores COT e métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : Cot

酶

[30]  Prioridade : 2015/07/06  Estados Unidos 

da América N.º 62/189,158

 2015/12/17  Estados Unidos da América

N.º 62/269,060

[21]  N.º : J/006005

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Dongguan HEC Cordyceps R&D Co., Ltd

  Endereço : 523867 

368 32 302

 Room 302, Building 32, NO.368, Zhenan Road, Changan 

Town, Dongguan, Guangdong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

 YICHANG SHANCHENGSHUIDU CORDYCEPS 

CO., LTD.

  Endereço : 

 Baotawan Village, Luchenng Town, Yidu, Yichang, 

Hubei, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Qian, Zhengming,  Li, 

Chunhong,  Zhao, Biaoxi,  Zhen, Daming, 

 Li, Wenjia

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910546545.5

Data de pedido 2019/06/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 110256591B 2022/02/15

[51]  Classificação : C08B37/00, A61K31/715, A61K36/068, 

A61P35/00

[54]  Título : 

 Um tipo de extracto de polissacarídeo de «ophiocordy-

ceps sinensis», e seu método de preparação e aplicação.

[57]  Resumo : 
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Sevag

  Figura : 

[21]  N.º : J/006006

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Ulthera, Inc.

  Endereço : 1840 South Stapley Drive, Suite 200, 

Mesa, AZ 85204, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : C D  EMERY, Charles, D., 

 HSU, Stephen, J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780044113.3

Data de pedido 2017/08/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 109562279B 2022/03/15

[51]  Classificação : A61N7/00

[54]  Título : 

 Sistemas e métodos para tratamento de pele com ultrassom 

cosmético.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/08/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/375,607

 2017/04/06  Estados Unidos da América

N.º 62/482,440

 2017/04/06  Estados Unidos da América

N.º 62/482,476

 2017/06/15  Estados Unidos da América

N.º 62/520,055

[21]  N.º : J/006008

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 NOVOMATIC AG

  E n d e r e ç o :  W i e n e r S t r a s s e 158 , A-2352 

Gumpoldskirchen, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780020839.3

Data de pedido 2017/03/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 109310923B 2022/02/15

[51]  Classificação : A63F5/00

[54]  Título : 

 Lançador de bola e sistema de jogo de bola incluindo 

tal lançador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/04  União Euro-

peia N.º 16158784.5

 2016/03/11  União Europeia N.º 16159807.3

[21]  N.º : J/006009

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11
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[73]  Titular : 

 Zhejiang SenseTime Technology Development Co., 

Ltd.

  Endereço : 

857 288-8

 Room 288-8, No. 857, Shixinbei Road, Ningwei Street, 

Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang 311215, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010826704.X

Data de pedido 2020/08/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 111983635B 2022/03/29

[51]  Classificação : G01S17/89, G01S17/86, G01C21/16

[54]  T í t u lo : 

 Método e dispositivo de determinação de postura, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006010

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[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 ZL201910865717.5

Data de pedido 2019/09/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 110569854B 2022/03/29

[51]  Classificação : G06V10/26, G06T7/136

[54]  T í t u lo : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

dispositivo electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006011

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/11

[73]  Titular : 

 Beijing Sensetime Technology Development Co., Ltd.

  Endereço : 58 11

1101-1117

 Room 1101-1117, 11th Floor, No.58 Northwest 4th Ring 

Road, Haidian, Beijing, 100080, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  I n v e n t o r :   M A, X i n z h u,  

ZHANG, Yinmin,  ZHOU, Dongzhan,  

YI, Shuai,  OUYANG, Wanli

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202110340471.7

Data de pedido 2021/03/30 N.º de anún-

cio da concessão CN 113011364B 2022/04/01

[51]  Classificação : G06V20/56, G06V10/764, G06V10/82, 

G06K9/62, G06T7/60, G06T7/73, G06N3/04, G06N3/08

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de treinamento de rede neural, 

de detecção de objecto alvo e de controlo de condução.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/005562 2022/05/06

Transmissão

1. 

2. 

1. EMPRESA BRASILEIRA DE 

PESQUISA AGROPECUARIA – 

EMBRAPA

2. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

DE BRASILIA

E M P R E S A  B R A S I L E I R A  D E 

P E S QU I SA AG RO P E C UA R I A – 

EMBRAPA, com sede em Parque 

Estação Biológica-PqEB Av. W3 Norte, 

Final Asa Norte, CEP-70770-901 Brasília-

DF, Brazil

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

拒絕

Recusa

 

N.º

 

Data de 

despacho

 

Requerente

 

Observações 

12 13 97/99/M  

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

I/001375 2022/05/10 United Intellectuals International 

Limited

9 1 f 86 1 a)

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86.

I/001382 2022/05/06 Patent Investment & Licensing 

Company

9 1 f 86 1 a)

Alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 86.
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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/001698 2022/05/06

ASELSAN ELEKTRONIK 
S A N AY I V E T I C A R E T 
ANONIM SIRKETI

98 9 1 a 61 9 1 f

Art.º 98.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e o art.º 

61.º, e a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º. 

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo n.º  
Data de trânsito 

em julgado
1 I/1225 Las Vegas Sands Corp.

TJB

CV1-21-0058-CRJ 2022/04/20

1 
1 A sentença do TJB manteve o despacho de recusa da Patente de Invenção.

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/000325

[22]  Data de pedido : 2021/01/19

[71]  Requerente : 

 Green Plans Limited

  Endereço : 13 16 B

 16B, Shing Loong Court, 13 Dragon Terrace, Cau-

seway Bay, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor :  Paul Kwong-Shun, WONG

[51]  Classificação : E03F5/14

[54]  Título : 

 Uma estrutura de cobertura de esgoto.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2020/11/27  Hong Kong, 

China N.º 32020021249.8
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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 patente de utilidade na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

 

N.º

 

Data de registo

 

Data de despacho

 

Titular

U/000278 2022/05/06 2022/05/06

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/090967 2019 12 18 51

Abverbamento (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 51, II Série, de 18 de Dezembro de 

2019)

Volwerk International AG Vorwerk International AG

N/189434 2022 3 2 9

Classe (B.O. da R.A.E.M. n.º 9, II 

Série, de 2 de Março de 2022)

30 5

N/190771

N/190774

2022 3 16 11

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 11, 

II Série, de 16 de Março de 2022)

18 Cooper Street, Havelock North 

4130, New Zealand

22 Irongate Road East, Longlands, 

Hastings 4175, New Zealand

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/193892 2022 4 20 16

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 16, II 

Série, de 20 de Abril de 2022)

...; fornecimento de informações 

on-line a partir de bases de dados 

i n f o r m á t i c a s o u d a I n t e r n e t , 

re lac ionados com desporto ou 

eventos desportivos; difusão de 

programas de rádio e televisão 

relacionados com os desportos e 

eventos desportivos; ...; áudio, vídeo, 

...; fornecimento de informações 

on-line a partir de bases de dados 

i n f o r m á t i c a s o u d a I n t e r n e t , 

re lac ionados com desporto ou 

eventos desportivos (serviços de 

te lecomunicações) ; d i fusão de 

programas de rádio e televisão 

relacionados com os desportos e 

eventos desportivos; ...; áudio, vídeo, 
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Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

notícias em tempo real, conteúdo de 

entretenimento, ou informações, para 

formar comunidades virtuais, e para 

se envolver em redes sociais; serviços 

de telecomunicações, nomeadamente, 

transmissão electrónica de conteúdos 

e dados de realidade virtual.

notícias em tempo real, conteúdo de 

entretenimento, ou informações, para 

formar comunidades virtuais, e para 

se envolver em redes sociais (serviços 

de salas de conversação); serviços de 

telecomunicações, nomeadamente, 

transmissão electrónica de conteúdos 

e dados de realidade virtual.

2021 3 3 9 N/170860 N/170863

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 9, II Série, de 3 de Março de 2021, em relação ao mapa de reclamação n.os N/170860 a 

N/170863 devem ler-se ao mapa de contestação.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 12 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $489,580.00
(Custo desta publicação $ 489 580,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE FINANÇAS

Lista

Regime de gestão uniformizada — Concurso de avaliação de 

competências profissionais ou funcionais, externo, da Direcção 

dos Serviços de Finanças, para técnico superior principal, 1.º 

escalão, área de gestão de finanças públicas

Classificativa final dos candidatos ao concurso de avaliação 
de competências profissionais ou funcionais, externo, do re-
gime de gestão uniformizada, para o preenchimento de seis 
lugares de técnico superior principal, 1.º escalão, da carreira 
de técnico superior, área de gestão de finanças públicas, em 
regime de contrato administrativo de provimento da Direcção 
dos Serviços de Finanças, e dos que vierem a verificar-se nes-
tes Serviços até ao termo da validade do concurso, aberto por 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 44, II Série, de 30 de Outubro de 2019:

Candidatos aprovados:

Ordem N.º do 
cand.

Nome Classificação
final

1.º 77 Lam, Ka Hou 5172XXXX ..... 79,97

2.º 110 Mak, Weng Chu 5175XXXX ..... 77,80 

3.º 24 Chao, Man Nga 5155XXXX .... 76,65 

4.º 145 Vong, Hei Tong 5214XXXX ..... 73,77 

5.º 74 Lai, Hoi Ieng 5213XXXX..... 73,43 

財 政 局

名 單

1.º 77 5172XXXX ............. 79.97

2.º 110 5175XXXX ............. 77.80

3.º 24 5155XXXX ............. 76.65

4.º 145 5214XXXX ............. 73.77

5.º 74 5213XXXX ............. 73.43
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6.º 72 1348XXXX ............. 73.32

7.º 153 5185XXXX ............. 72.02

8.º 60 5187XXXX ............. 71.73

9.º 17 5108XXXX ............. 71.30

10.º 16 7437XXXX ............. 70.92

11.º 53 5177XXXX ............. 70.33

12.º 137 1232XXXX ............. 69.50

13.º 56 5144XXXX ............. 68.90

14.º 54 頴 5200XXXX ............. 68.87

15.º 22 1267XXXX ............. 68.60

16.º 132 5201XXXX ............. 68.08

17.º 133 5092XXXX ............. 67.33

18.º 73 1348XXXX ............. 67.18

19.º 98 1472XXXX ............. 67.10

20.º 149 5153XXXX ............. 67.05

21.º 97 5193XXXX ............. 66.80

22.º 141 5173XXXX ............. 66.73

23.º 7 7438XXXX ............. 65.62

24.º 47 5113XXXX ............. 65.08

25.º 25 5147XXXX ............. 64.98

26.º 147 1329XXXX ............. 64.97

27.º 38 1328XXXX ............. 64.95

28.º 70 1237XXXX ............. 64.70

29.º 135 5103XXXX ............. 64.55

30.º 86 5190XXXX ............. 64.52

31.º 13 5111XXXX ............. 64.30 a

32.º 111 1340XXXX ............. 64.30 a

33.º 75 5171XXXX ............. 63.50

34.º 3 5199XXXX ............. 63.20

35.º 83 5207XXXX ............. 63.03 a

36.º 103 5184XXXX ............. 63.03 a

37.º 8 5171XXXX ............. 63.02

38.º 37 5157XXXX ............. 62.95

39.º 105 5137XXXX ............. 62.85

40.º 93 5092XXXX ............. 61.92

41.º 12 5164XXXX ............. 61.78

42.º 131 5159XXXX ............. 61.63

43.º 43 5199XXXX ............. 60.67

44.º 61 1291XXXX ............. 60.00

45.º 27 1415XXXX ............. 59.88

46.º 31 1371XXXX ............. 59.87

Ordem N.º do 
cand.

Nome Classificação
final

6.º 72 Kuok, Pui San 1348XXXX .... 73,32 

7.º 153 Wong, Wai Si 5185XXXX .... 72,02 

8.º 60 Iong, Sio Chong 5187XXXX .... 71,73 

9.º 17 Chan, Wai Kin 5108XXXX .... 71,30 

10.º 16 Chan, Wai Ieng 7437XXXX .... 70,92 

11.º 53 Ho, Man Hong 5177XXXX..... 70,33 

12.º 137 Tang, Ka Man 1232XXXX .... 69,50 

13.º 56 Ian, Wai Tim 5144XXXX ..... 68,90 

14.º 54 Ho, Weng In 5200XXXX .... 68,87 

15.º 22 Chao, Chio 1267XXXX .... 68,60 

16.º 132 Tam, Ka Lap 5201XXXX .... 68,08 

17.º 133 Tam, Oi San 5092XXXX .... 67,33 

18.º 73 Kuong, Oi Tong 1348XXXX .... 67,18 

19.º 98 Li, Yiting 1472XXXX..... 67,10 

20.º 149 Wong, Pou Ieng 5153XXXX ..... 67,05 

21.º 97 Leong, Wai Man 5193XXXX..... 66,80 

22.º 141 Un, Cho Ieng 5173XXXX ..... 66,73 

23.º 7 Chan, Kai Nei 7438XXXX .... 65,62 

24.º 47 Fong, Pui I 5113XXXX ..... 65,08 

25.º 25 Chao, Weng San 5147XXXX ..... 64,98 

26.º 147 Wong, Cheng 1329XXXX .... 64,97 

27.º 38 Choi, Cheng Pou 1328XXXX .... 64,95 

28.º 70 Kuan, Cheng I 1237XXXX .... 64,70 

29.º 135 Tam, Sin Man 5103XXXX ..... 64,55 

30.º 86 Lei, Iek Ian 5190XXXX .... 64,52 

31.º 13 Chan, U Fong 5111XXXX ..... 64,30 (a)

32.º 111 Ng, Fong Leng 1340XXXX .... 64,30 (a)

33.º 75 Lai, Lok Sam 5171XXXX ..... 63,50 

34.º 3 Chan, Cheng Kio 5199XXXX .... 63,20 

35.º 83 Lao, Ngai Kin 5207XXXX .... 63,03 (a)

36.º 103 Lok, Kin Keong 5184XXXX .... 63,03 (a)

37.º 8 Chan, Kit Leng 5171XXXX ..... 63,02 

38.º 37 Cheung, Chi Him 5157XXXX .... 62,95 

39.º 105 Lou, Chan U 5137XXXX .... 62,85 

40.º 93 Lei, Ut Lin 5092XXXX .... 61,92 

41.º 12 Chan, Sok Teng 5164XXXX ..... 61,78 

42.º 131 Tam, Iek Pan 5159XXXX ..... 61,63 

43.º 43 Chou, Hoi I 5199XXXX .... 60,67 

44.º 61 Iong, Sok Man 1291XXXX .... 60,00 

45.º 27 Che, Wa Choi 1415XXXX ..... 59,88 

46.º 31 Cheong, Hang Kun 1371XXXX .... 59,87 



10946    22   2022  6  1 

47.º 144 5184XXXX ............. 58.88

48.º 78 5093XXXX ............. 56.52

49.º 64 5193XXXX ............. 56.45

50.º 148 5173XXXX ............. 55.68

51.º 30 1276XXXX ............. 51.57

a 23/2017 14/2016

151 5193XXXX a

a 23/2017 14/2016

23/2017 14/2016

 

 

 

 $5,992.00

跨年度負擔明細清單

15/2017 2/2018

Ordem N.º do 
cand.

Nome Classificação
final

47.º 144 Ung, Weng Ian 5184XXXX .... 58,88 

48.º 78 Lam, Mei Sio 5093XXXX .... 56,52 

49.º 64 Ip, Weng Ian 5193XXXX..... 56,45 

50.º 148 Wong, Chi Fai 5173XXXX ..... 55,68 

51.º 30 Cheong, Chi Chong 1276XXXX .... 51,57 

Observação para os candidatos aprovados:

(a) Igualdade de classificação, preferência nos termos do 
artigo 34.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos tra-
balhadores dos serviços públicos», alterado pelo Regulamento 
Administrativo n.º 23/2017.

Candidato excluído:

N.º do cand. Nome Notas

151 Wong, Sut Wai 5193XXXX (a)

Observação para o candidato excluído:

(a) Por ter faltado à entrevista de selecção, nos termos do n.º 10 do 
artigo 31.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recru-
tamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 
pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017.

Nos termos do artigo 36.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», com as altera-
ções introduzidas pelo Regulamento Administrativo n.º 23/2017, 
os candidatos podem interpor recurso para a entidade que 
autorizou a abertura do concurso, no prazo de dez dias úteis, 
contados do dia seguinte à data da publicação da presente lista 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Economia e Finanças, de 24 de Maio de 2022).

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Maio de 2022.

O Júri:

Presidente, substituta: Lo Cheok Peng, chefe de departa-
mento, substituta.

Vogal: Kuok Chong Hon, chefe de divisão.

Vogal suplente: Lam U Kit, técnico superior assessor.

(Custo desta publicação $ 5 992,00)

Relação discriminada de encargos plurianuais

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se os encargos plurianuais aprovados pelo Chefe do 
Executivo:
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 : 2022-P018

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Saúde (PIDDA)  

 : 60170100

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de concepção e remodelação do Centro de Cirurgia do Complexo 

de Cuidados de Saúde das Ilhas

 : $176,988,888.00

Valor total

 : 2022/04/13

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022 .......................................................................................................... $141,591,110.40

 2023 ............................................................................................................ $35,397,777.60

 : 2022-P022

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (PIDDA) 

 : 60150600

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Sociedade de Abastecimento de Águas de Macau, S.A.

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Ampliação da Barragem de Ká Hó — obra sobre rede de distri-

buição de água e melhoria dos equipamentos da estação de bombagem

 : $82,824,214.70

Valor total

 : 2022/04/22

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022 ...........................................................................................................$28,200,000.00

 2023 ............................................................................................................ $54,624,214.70

 : 2022-P023

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Instituto Cultural (PIDDA)

 : 60150100

Classificação orgânica

 : Consortium of Mecanoo — Leigh and Orange — PAL Asia

Adjudicatário

 : 

Assunto da adjudicação  Obra de construção da Nova Biblioteca Central de Macau — prestação do serviço 

de elaboração de projecto
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 : $46,426,000.00

Valor total

 : 2022/04/22

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022 ........................................................................................................... $23,213,000.00

 2023 ........................................................................................................... $18,570,400.00

 2026 ............................................................................................................. $4,642,600.00

 : 2022-P017

Código do escalonamento

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Serviços de Alfândega da Região Administrativa Especial de Macau (PIDDA)

 : 60151000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia De Construção Civil Nam Kwong, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Aquisição da obra de concepção e de construção da carreira de tiro para treino 

em recinto coberto dos Serviços de Alfândega de Macau

 : $25,860,000.00

Valor total

 : 2022/04/25

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2022 ............................................................................................................. $5,160,000.00

 2023 ........................................................................................................... $20,700,000.00

Nos termos do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 15/2017 e do 
n.º 2 do artigo 40.º do Regulamento Administrativo n.º 2/2018, 
publicam-se as alterações dos encargos plurianuais aprovadas 
pelo Chefe do Executivo:

 : 2018-P075-01

Código do escalonamento

 : 

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 2, Série II, de 2019

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Gabinete do Secretário para os Transportes e Obras Públicas (PIDDA)

 : 60110800

Classificação orgânica

 : PAL

Adjudicatário  PAL Ásia Consultores, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção de Fundações e Cave da Habitação Pública na 

Avenida de Venceslau de Morais — Fiscalização

 : $16,245,000.00

Valor inicial

15/2017 2/2018
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 : $16,215,750.00

Valor alterado

 : 2022/04/26

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2019  .............................................................................................................. $5,955,750.00

 2020 ............................................................................................................. $5,130,000.00

 2021  ............................................................................................................. $4,702,500.00

 2022 .................................................................................................................$427,500.00

 : 2019-P038-01

Código do escalonamento

 : 

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 36, Série II, de 2019

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços Correccionais (PIDDA)

 : 60150800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Macau — Serviços Profissionais, Limitada

 : 

Assunto da adjudicação  Obra do Novo Estabelecimento Prisional de Macau — Fase III — Fiscalização

 : $14,776,000.00

Valor total

 : 2022/04/26

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2019  ............................................................................................................. $1,404,000.00

 2020 ............................................................................................................. $5,388,000.00

 2021  ............................................................................................................. $7,376,000.00

 2022 ................................................................................................................ $608,000.00

 : 2019-P070-02

Código do escalonamento

 : 

  

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 2, Série II, de 2020; 

  Boletim Oficial da RAEM n.º 22, Série II, de 2021

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Turismo (PIDDA) 

 : 60120800

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Imagination Asia Limited

 : 

Assunto da adjudicação  Prestação de Serviços de Produção de Conteúdo e Aquisição de Equipamen-

tos para Implementação das Exibições Informáticas e de Multimédia da Expe-

riência dos Visitantes do projecto «Museu do Grande Prémio de Macau»
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 : $40,058,012.93

Valor inicial

 : $40,040,545.79

Valor alterado

 : 2022/04/26

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2019  ............................................................................................................$16,015,442.00

 2020 ..............................................................................................................$8,007,721.00

 2021  ............................................................................................................$12,011,581.50

 2022 ............................................................................................................. $4,005,801.29

 : 2020-P067-01

Código do escalonamento

 : 

Informações publicadas  Boletim Oficial da RAEM n.º 53, Série II, de 2020

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (PIDDA)

 : 60121000

Classificação orgânica

 : 

Adjudicatário  Companhia de Construção Vantagem, Limitada

 : A1

Assunto da adjudicação  Empreitada de Remodelação do Complexo Residencial A1 de Santa Sancha 

(Projecto e Execução da Obra)

 : $15,587,649.00

Valor inicial

 : $15,443,159.00

Valor alterado

 : 2022/04/26

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2020 ............................................................................................................. $4,000,049.00

 2021  ..............................................................................................................$9,982,485.56

 2022 ..............................................................................................................$1,460,624.44

 : 2021-P003-02

Código do escalonamento

 : 527/2017

  

Informações publicadas  Despacho do Chefe do Executivo n.º 527/2017;

  Boletim Oficial da RAEM n.º 18, Série II, de 2021

 : PIDDA

O serviço a que o orçamento respeita  Direcção dos Serviços das Forças de Segurança de Macau (PIDDA)

 : 60150400

Classificação orgânica

 : Luís Sá Machado, Conceição Perry & Isabel Bragança — Arquitectos, Limitada

Adjudicatário
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 : E1

Assunto da adjudicação  Empreitada de Construção do Novo Edifício de Comando do Corpo de Polícia 

de Segurança Pública e Unidade Táctica de Intervenção Policial na Zona E1 

— Elaboração de Projecto

 : $25,628,800.00

Valor total

 : 2022/04/26

Data de autorização

   

Ano de escalonamento Valor

 2018  ............................................................................................................$12,814,400.00

 2019  ............................................................................................................$10,251,520.00

 2021  ................................................................................................................ $670,000.00

 2022 ................................................................................................................ $804,000.00

 2023 ................................................................................................................ $804,000.00

 2024 ................................................................................................................ $284,880.00

 

 $11,337.00

澳 門 貿 易 投 資 促 進 局

通 告

29/99/M 26/2017

33/94/M

c h 56/2019

1/2001

a c

Direcção dos Serviços de Finanças, aos 17 de Maio de 2022. 

O Director dos Serviços, Iong Kong Leong.

(Custo desta publicação $ 11 337,00)

INSTITUTO DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E DO 

INVESTIMENTO DE MACAU

Aviso

1. A Comissão Executiva do Instituto de Promoção do Co-
mércio e do Investimento de Macau, nos termos das alíneas c) 
e h) do n.º 2 e n.º 3 do artigo 7.º do Estatuto do mesmo Institu-
to, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 33/94/M, de 11 de Julho, com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 29/99/M, de 5 
de Julho, e pelo Regulamento Administrativo n.º 26/2017, e das 
alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento Interno 
do mesmo Instituto, aprovado pelo Despacho do Secretário 
para a Economia e Finanças n.º 1/2001, com as alterações in-
troduzidas pelo Despacho do Secretário para a Economia e 
Finanças n.º 56/2019, deliberou, em 27 de Maio de 2022, dele-
gar no seu presidente, substituto, Doutor U U Sang, ou no seu 
substituto legal, a competência para:

1) A realização de despesas respeitantes à retribuição e des-
locações do pessoal;

2) A autorização de despesas com a realização de obras e 
aquisição de bens e serviços, até ao montante de 300 000,00 
patacas;

3) A realização de movimentos de fundos e a emissão de or-
dens de pagamento, respeitantes a operações de tesouraria.

2. Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelo 
referido delegado, no uso desta delegação de competências, 
desde 27 de Maio de 2022 até à data da publicação do presente 
aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau. 
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 $1,769.00

汽 車 及 航 海 保 障 基 金

通 告

57/94/M

012/CA

a. 

b. 

$10,000.00

c. 

 $2,085.00

3. A mencionada deliberação produz efeitos a partir da data 
da sua publicação no mencionado Boletim Oficial.

Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de 
Macau, aos 27 de Maio de 2022.

O Presidente do Instituto, substituto, U U Sang.

(Custo desta publicação $ 1 769,00)

FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL E MARÍTIMO

Aviso

Extracto de deliberação

Ao abrigo do previsto no n.º 1 e n.º 3 do artigo 31.º do De-
creto-Lei n.º 57/94/M, de 28 de Novembro, o Conselho Admi-
nistrativo, na sua sessão de 28 de Abril de 2022, mediante a 
Deliberação n.º 012/CA, aprovou o seguinte:

1. Delegar no administrador do Conselho Administrativo, 
Dr. Vong Lap Fong, e nas suas ausências, faltas ou impedi-
mentos, sucessivamente, por esta ordem, na administradora do 
Conselho Administrativo, Dr.ª Lei Ho Ian ou na administrado-
ra do Conselho Administrativo, Dr.ª Lau Hang Kun ou na ad-
ministradora do Conselho Administrativo, Dr.ª Veronica Kuan 
Evans, os seguintes poderes:

a) Representar o Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo 
(FGAM) em juízo ou fora dele, incluindo os poderes para 
confessar, desistir e transigir em quaisquer acções judiciais e 
comprometer-se em arbitragens;

b) Arrecadar as receitas do FGAM e autorizar o paga-
mento das despesas a cargo do FGAM, neste último caso até 
$ 10 000,00 (dez mil patacas);

c) Tratar e decidir todos os assuntos correntes ou de mero 
expediente do FGAM.

2. A presente delegação de competências não prejudica os 
poderes de avocação e superintendência do Conselho Admi-
nistrativo. 

3. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados, cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. Ratificar todos os actos praticados pelos delegados, no 
âmbito e com os limites dos poderes ora delegados, desde 6 de 
Abril de 2022.

5. A presente deliberação entra em vigor no dia 28 de Abril 
de 2022, sem prejuízo do disposto no número anterior.

Fundo de Garantia Automóvel e Marítimo, aos 28 de Abril 
de 2022. 

O Conselho Administrativo: 

O Presidente, Chan Sau San.

O Administrador, Vong Lap Fong.

(Custo desta publicação $ 2 085,00)
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存 款 保 障 基 金

通 告

24/2012

013/CA

a. 

10,000.00

b. 

 

001/CA

 $1,971.00

司 法 警 察 局

公 告

23/2017

FUNDO DE GARANTIA DE DEPÓSITOS

Aviso

Extracto de deliberação

Ao abrigo do previsto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 15.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 24/2012, o Conselho Administra-
tivo, na sua sessão de 5 de Maio de 2022, mediante a Delibera-
ção n.º 013/CA, aprovou o seguinte:

1. Delegar no membro do Conselho Administrativo, Dr.ª 
Lau Hang Kun, e nas suas ausências, faltas ou impedimentos, 
sucessivamente, por esta ordem, nos membros do Conselho 
Administrativo, Dr.ª Lei Ho Ian, Dr. Vong Lap Fong e Dr.ª 
Veronica Kuan Evans, os seguintes poderes:

a) Arrecadar as receitas do Fundo de Garantia de Depósitos 
(FGD) e autorizar o pagamento das despesas a cargo do FGD, 
neste último caso até $10 000,00 (dez mil patacas);

b) Tratar e decidir todos os assuntos correntes ou de mero 
expediente do FGD.

2. A referida delegação de poderes não prejudica o exercício 
pelo Conselho Administrativo dos poderes de superintendên-
cia, avocação e revogação.

3. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados, cabe 
recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo delegado, 
no âmbito da presente delegação de poderes, desde 6 de Abril 
de 2022 até à data da publicação do presente aviso no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

5. É revogada a Deliberação n.º 001/CA, de 3 de Janeiro de 
2020.

6. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, o presente aviso produz 
efeitos a partir da data da sua publicação.

Fundo de Garantia de Depósitos, aos 5 de Maio de 2022.

O Conselho Administrativo:

O Presidente, Dr. Chan Sau San.

A Administradora, Dr.ª Lau Hang Kun.

(Custo desta publicação $ 1 971,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Faz-se público que, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
35.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016, alterado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 23/2017, se encontram afixa-
das, para consulta, na Divisão de Pessoal e Administrativa, 
18.º andar do Edifício da Polícia Judiciária, sita na Avenida da 
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14/2016

823

 

 $1,462.00

衛 生 局

名 單

01/IC-PAF/Neu/2022

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 ............................................................................. 15.7

 

 

   

 $1,462.00

Amizade, n.º 823, Macau, bem como no sítio da Internet des-
ta Polícia, as listas classificativas da avaliação curricular dos 
candidatos aos concursos de acesso, de prestação de provas, 
condicionados, tendo em vista a admissão aos cursos de forma-
ção, para o preenchimento dos seguintes lugares, do grupo de 
pessoal de investigação criminal do quadro da Polícia Judiciá-
ria, abertos por avisos publicados no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 12, II Série, de 18 de 
Março de 2020:

— Oito lugares de inspector de 2.a classe, 1.º escalão; e

— Catorze lugares de subinspector, 1.º escalão.

Nos termos do artigo 36.º do regulamento administrativo 
supracitado, os candidatos podem interpor recurso, no prazo 
de dez dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da 
publicação deste anúncio no Boletim Oficial da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau referente à presente lista, para a 
entidade que autorizou a abertura do concurso.

Polícia Judiciária, aos 27 de Maio de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Listas

(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Neu/2022)

O exame final de especialidade em neurologia foi realizado de 
acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Admi nis-
trativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Março, 
alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 12, II Série, de 23 de Março de 2022, e a 
classificação final do internato complementar foi feita de acordo 
com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do mesmo 
decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora 
Secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Maio 
de 2022:

Candidato aprovado: valores

Lo Paulo  ............................................................................... 15,7

Serviços de Saúde, aos 21 de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr.ª Leong Wai I, médica consultora de neurologia.

Vogais efectivos: Dr. Hoi Chu Peng, médico assistente de 
neurologia; e

Dr.ª Su Mei Fang, médica consultora de neurologia.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)
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(Ref. da Prova n.º: 01/IC-PAF/Pneu/2022)

O exame final de especialidade em pneumologia foi realiza-
do de acordo com o n.º 2 do artigo 16.º do Regulamento Admi-
nistrativo n.º 45/2021 e o Decreto-Lei n.º 8/99/M, de 15 de Mar-
ço, alterado pelo Regulamento Administrativo n.º 24/2018 e 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 178/2019 e nos termos do 
aviso publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 13, II Série, de 30 de Março de 2022, e a 
classificação final do internato complementar foi feita de acor-
do com o cálculo da classificação final do artigo 63.º do mesmo 
decreto-lei, homologada por despacho da Ex.ma Senhora Se-
cretária para os Assuntos Sociais e Cultura, de 20 de Maio de 
2022:

Candidata aprovada: valores

Neng Seong In..................................................................... 17,0

Serviços de Saúde, aos 26 de Abril de 2022.

O Júri:

Presidente: Dr. Cheong Tak Hong, médico consultor de 
pneumologia.

Vogais efectivos: Dr. Mok Tin Hou, médico consultor de 
pneumologia; e

Dr. Iam Lap Fong, médico consultor de pneumologia.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

Anúncios

Concurso Público n.º 8/P/22

Faz-se público que, por despacho da Ex.ma Senhora Secretá-
ria para os Assuntos Sociais e Cultura, de 18 de Maio de 2022, 
se encontra aberto o concurso público para o «Fornecimento 
de equipamentos laboratoriais cedidos como contrapartida do 
fornecimento de reagentes para detecção de proteínas especí-
ficas ao Serviço de Patologia Clínica dos Serviços de Saúde», 
cujo programa do concurso e o caderno de encargos se encon-
tram à disposição dos interessados desde o dia 1 de Junho de 
2022, todos os dias úteis, das 9,00 às 13,00 horas e das 14,30 
às 17,30 horas, na Divisão de Aprovisionamento e Economa-
to destes Serviços, sita na Rua do Campo, n.º 258, Edifício 
Broadway Center, 3.º andar C, Macau, onde serão prestados 
esclarecimentos relativos ao concurso, estando os interessados 
sujeitos ao pagamento de $42,00 (quarenta e duas patacas), a 
título de custo das respectivas fotocópias (local de pagamento: 
Secção de Tesouraria dos Serviços de Saúde, que se situa no r/c do 
Edifício do Centro Hospitalar Conde de São Januário) ou ain-
da mediante a transferência gratuita de ficheiros pela internet 
na página electrónica dos S.S. (www.ssm.gov.mo).

As propostas serão entregues na Secção de Expediente Geral 
destes Serviços, situada no r/c do Centro Hospitalar Conde de 
São Januário e o respectivo prazo de entrega termina às 17,45 
horas do dia 22 de Junho de 2022.

01/IC-PAF/Pneu/2022

45/2021

24/2018 178/2019

8/99/M

 

 ............................................................................. 17.0

 

 

   

 $1,303.00

公 告

8/P/22

258 3 C

$42.00

www.ssm.gov.mo  

R /C
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258 3 C

$144,400.00 /  

 /

 

 $1,892.00

A07/ENF-ESP-IA/2022

18/2020

18/2009 2/2021

14/2009 21/2021

14/2016

 

 $1,178.00

A08/ENF-ESP-CIU/2022

18/2020 18/2009

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

O acto público deste concurso terá lugar no dia 23 de Junho 
de 2022, pelas 10,00 horas, na «Sala de Reunião», sita na Rua do 
Campo, n.º 258, Edifício Broadway Center, 3.º andar C, Macau.

A admissão ao concurso depende da prestação de uma cau-
ção provisória no valor de $144 400,00 (cento e quarenta e qua-
tro mil e quatrocentas patacas) a favor dos Serviços de Saúde, 
mediante depósito, em numerário ou em cheque, na Secção 
de Tesouraria destes Serviços ou através de garantia bancária/       
/seguro-caução de valor equivalente.

Serviços de Saúde, aos 26 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 892,00)

(Ref. do Concurso n.º A07/ENF-ESP-IA/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e pu-
blicado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, condicionado, documental e 
entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da carreira 
de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, para 
o preenchimento de uma vaga de enfermeiro-especialista, 1.º 
escalão, área de enfermagem infantil e adolescente, da carreira 
de enfermagem do quadro do pessoal destes Serviços, com cinco 
dias úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º A08/ENF-ESP-CIU/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e pu-
blicado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, condicionado, documental e 
entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da carreira de 
enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
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 $1,302.00

A09/ENF-ESP-GER/2022

18/2020 18/2009

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

 

 $1,178.00

A10/ENF-ESP-CP/2022

18/2020 18/2009

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 
e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
para o preenchimento de doze vagas de enfermeiro-especia-
lista, 1.º escalão, área de enfermagem de cuidados intensivos e 
de urgência, da carreira de enfermagem do quadro do pessoal 
destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 302,00)

(Ref. do Concurso n.º A09/ENF-ESP-GER/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e pu-
blicado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, condicionado, documental e 
entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da carreira 
de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, para 
o preenchimento de sete vagas de enfermeiro-especialista, 1.º 
escalão, área de enfermagem de geriatria, da carreira de enfer-
magem do quadro do pessoal destes Serviços, com cinco dias 
úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do 
primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio 
no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º A10/ENF-ESP-CP/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, 
e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, condicionado, docu-
mental e entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços 
de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da 
carreira de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 
14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços 
públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Ad-
ministrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação 
para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públi-
cos), republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
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nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de uma vaga de 
enfermeiro-especialista, 1.º escalão, área de enfermagem de 
cuidados paliativos, da carreira de enfermagem do quadro do 
pessoal destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º A11/ENF-ESP-CI/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pes-
soal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde 
de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e pu-
blicado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente 
à abertura do concurso de acesso, condicionado, documental e 
entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da carreira 
de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 
(Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, para 
o preenchimento de oito vagas de enfermeiro-especialista, 1.º 
escalão, área de enfermagem de controlo de infecção, da carrei-
ra de enfermagem do quadro do pessoal destes Serviços, com 
cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a 
contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de 
Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º A12/ENF-ESP-PPO/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, condicionado, do-
cumental e entrevista profissional aos trabalhadores dos Servi-
ços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime 
da carreira de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de quatro vagas 
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de enfermeiro-especialista, 1.º escalão, área de enfermagem de 
período pré-operatório, da carreira de enfermagem do quadro 
do pessoal destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo para 
a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil 
imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º A13/ENF-ESP-GO/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, condicionado, do-
cumental e entrevista profissional aos trabalhadores dos Servi-
ços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime 
da carreira de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento Admi-
nistrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de quatro vagas 
de enfermeiro-especialista, 1.º escalão, área de enfermagem de 
ginecologia e obstetrícia, da carreira de enfermagem do qua-
dro do pessoal destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo 
para a apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia 
útil imediato ao da publicação do presente anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

(Ref. do Concurso n.º A14/ENF-ESP-DIA/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, condicionado, do-
cumental e entrevista profissional aos trabalhadores dos Servi-
ços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime 
da carreira de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de uma vaga de 
enfermeiro-especialista, 1.º escalão, área de enfermagem espe-
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cializada em diabetes, da carreira de enfermagem do quadro 
do pessoal destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo para a 
apresentação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil ime-
diato ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

(Ref. do Concurso n.º A15/ENF-ESP-CAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, condicionado, do-
cumental e entrevista profissional aos trabalhadores dos Servi-
ços de Saúde, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime 
da carreira de enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, 
Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regula-
mento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e 
formação para efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços 
públicos), republicado e renumerado pelo Regulamento Ad-
ministrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de três vagas 
de enfermeiro-especialista, 1.º escalão, área de enfermagem de 
cardiologia, da carreira de enfermagem do quadro do pessoal 
destes Serviços, com cinco dias úteis de prazo para a apresen-
tação de candidaturas, a contar do primeiro dia útil imediato 
ao da publicação do presente anúncio no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

(Ref. do Concurso n.º A16/ENF-ESP-NEF/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de Pessoal 
dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar Conde de 
São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januário, e publi-
cado na página electrónica destes Serviços, o aviso referente à 
abertura do concurso de acesso, condicionado, documental e 
entrevista profissional aos trabalhadores dos Serviços de Saú-
de, nos termos definidos na Lei n.º 18/2009 (Regime da carreira de 
enfermagem), alterada pela Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Re-
gime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos), 
alterada pela Lei n.º 2/2021 e no Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 (Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos), republicado 
e renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, 
para o preenchimento de três vagas de enfermeiro-especialista, 
1.º escalão, área de enfermagem em nefrologia, da carreira de 
enfermagem do quadro do pessoal destes Serviços, com cinco 
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dias úteis de prazo para a apresentação de candidaturas, a con-
tar do primeiro dia útil imediato ao da publicação do presente 
anúncio no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau.

Serviços de Saúde, aos 27 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Anúncios

(Concurso Público n.º PT/004/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universidade 
de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publica-
do no Boletim Oficial 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 18 de Maio de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação do sistema de microfabricação 3D e da plataforma 
de interacção cérebro-robô para o Instituto de Inovação Cola-
borativa 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 1 de Junho 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, 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 fim 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 15,30 horas do dia 7 de Junho 
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 1 de Junho 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 actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 29 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 
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prestar uma caução provisória no valor de cento e vinte e sete 
mil patacas (MOP127 000,00), feita em numerário, ou median-
te 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 
30 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 25 de Maio de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 685,00)

(Concurso Público n.º PT/007/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial 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 18 de Maio de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação de equipamentos analíticos no ano de 2022 para o 
Centro de Testes de Medicamentos Tradicionais Chineses de 
Macau, Universidade de Macau.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao 
preço de cem patacas (MOP100,00) por exemplar, encontra-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 1 de Junho 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, 4.º 
andar do Edifício Administrativo N6, na Universidade de Ma-
cau, Avenida da Universidade, Taipa, Macau, China, ou pode 
ser descarregada gratuitamente através da página electrónica 
da Universidade de Macau (https://www.um.edu.mo/).

A fim 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 11,00 horas do dia 6 de Junho 
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 1 de Junho 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 Ma-
cau, 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 escla-
recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 30 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 
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prestar uma caução provisória no valor de seiscentas e sessenta 
e uma mil e quatrocentas patacas (MOP661 400,00), 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 
1 de Julho 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 25 de Maio de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian.

(Custo desta publicação $ 2 526,00)

(Concurso Público n.º PT/009/2022)

No âmbito dos poderes delegados pelo reitor da Universida-
de de Macau, conforme aviso da Universidade de Macau publi-
cado no Boletim Oficial 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 18 de Maio de 2022, 
encontra-se aberto o concurso público para o fornecimento e 
instalação dos instrumentos e equipamentos para a investiga-
ção e o ensino de disciplinas laboratoriais no ano de 2022 para 
a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Macau.

A cópia do processo do concurso público, fornecida ao 
preço de cem patacas (MOP100,00) por exemplar, encontra-
-se à disposição dos interessados, a partir do dia 1 de Junho 
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, 
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 fim 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 15,30 horas do dia 6 de Junho 
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 1 de Junho 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 Ma-
cau, 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 escla-
recimentos adicionais e/ou informações mais actualizadas.

O prazo de entrega das propostas termina às 17,30 horas do 
dia 4 de Julho 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 
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prestar uma caução provisória no valor de trezentas e vinte e 
três mil patacas (MOP323 000,00), feita em numerário, ou me-
diante 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 
5 de Julho 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 25 de Maio de 2022.

A Vice-Reitora, Xu Jian. 

(Custo desta publicação $ 2 481,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE OBRAS 

PÚBLICAS

Aviso

Faz-se saber que em relação ao concurso público para em-
preitada de obra pública designada por «Obra de Estação Ele-
vatória de Águas Pluviais e Drenagem no Porto Interior — 1.ª 
Fase», publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau n.º 20, II Série, de 18 de Maio de 2022, 
foram prestados esclarecimentos, nos termos do artigo 2.2 
do programa do concurso, e foi feita aclaração complementar 
conforme necessidades, pela entidade que realiza o concurso e 
juntos ao processo do concurso.

Os referidos esclarecimentos e aclaração complementar 
encontram-se disponíveis para consulta, durante o horário de 
expediente, na Direcção dos Serviços de Obras Públicas, sita 
na Av. do Dr. Rodrigo Rodrigues, Edifício Nam Kwong, 9.º andar, 
Macau.

Direcção dos Serviços de Obras Públicas, aos 26 de Maio de 
2022.

O Director dos Serviços, Lam Wai Hou.

(Custo desta publicação $ 1 178,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS PARA OS ASSUNTOS 

DE TRÁFEGO

Aviso

Aviso do concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais comum

(Referência n.º 02/EC/DSAT/2022)

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os Trans-
portes e Obras Públicas, de 13 de Maio de 2022, e nos termos 
do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recrutamento, 
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selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos», republicado e renumerado pelo Regula-
mento Administrativo n.º 21/2021, 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 da Lei n.º 12/2015 
«Regime do Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», se 
encontra aberto o concurso de avaliação de competências profis-
sionais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de quatro lugares vagos em re-
gime de contrato administrativo de provimento, de examinador 
de condução de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de examinador 
de condução da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Trá-
fego, e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de Serviços, 
na mesma forma de provimento, até ao termo da validade do 
concurso:

1. Tipo de concurso e validade

Trata-se do concurso de avaliação de competências profissio-
nais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão uni-
formizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de examinador de condução.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica 
dos concursos da função pública, para o preenchimento dos 
lugares vagos e dos que vierem a verificar-se nesta Direcção de 
Serviços, na mesma forma de provimento, na mesma carreira, 
categoria e área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções de natureza executiva de aplicação técnica com 
base no conhecimento ou adaptação de métodos e processos, 
enquadrados em directivas bem definidas, exigindo conheci-
mentos técnicos, teóricos e práticos obtidos através de habilita-
ção literária de nível do ensino secundário complementar.

3. Conteúdo funcional

Procede-se à avaliação dos candidatos a condutores de veículos 
motorizados e dos seus conhecimentos de condução, confirman-
do se estão aptos a conduzir o tipo de veículos a que se candi-
datam; procede-se ao exame dos instrutores do ensino da con-
dução, avaliando se os candidatos têm os conhecimentos para o 
ensino de condução e capacidade técnica; fiscalizar os centros da 
instrução de condução, assegurando se os instruendos do centro 
de aprendizagem são titulares da respectiva licença de aprendi-
zagem, se os instrutores do ensino da condução são titulares da 
respectiva licença para ensino de condução, e se as escolas de 
condução se encontram licenciadas e são detentoras de alvará 
válido, bem como se o material didáctico e os demais equipa-
mentos cumprem os requisitos definidos por lei.

4. Vencimento, direitos e regalias

O examinador de condução de 2.ª classe, 1.º escalão, vence 
pelo índice de vencimento 260, nível 3, constante do Mapa 2 do 
Anexo I da Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos», com as alterações introduzidas 



10966    22   2022  6  1 

260

5. 

2/2021

12/2015

 

6. 

A1 C

21/2021

14/2016

7. 

7.1 

7.2 4/2021

$300.00

7.2.1 

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 estejam habilitados 
com o ensino secundário complementar, e a aptidão para a 
condução dos veículos pesados (motociclos da subcategoria A1 
e automóveis pesados de mercadorias da categoria C), satisfa-
çam ainda os demais requisitos gerais para o desempenho de 
funções públicas, nos termos da legislação em vigor, nomeada-
mente: ser residente permanente da Região Administrativa Es-
pecial de Macau, maioridade, com capacidade profissional, ap-
tidão física e mental, e se encontrem nas situações indicadas no 
n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 
(Recrutamento, selecção e formação para efeitos de acesso dos 
trabalhadores dos serviços públicos), republicado e reordenado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, até ao termo do 
prazo da apresentação de candidaturas (até ao dia 14 de Junho 
de 2022).

7. Formas e prazo de apresentação de candidaturas

7.1 O prazo para a apresentação de candidaturas é de oito 
dias úteis, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publica-
ção do presente aviso no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau (2 de Junho a 14 de Junho de 2022);

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de re-
querimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação de 
Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado 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 verificação da situação 
de carência económica é efectuada no momento de apresenta-
ção da candidatura pelo serviço público ou através do sistema 
do serviço electrónico de apresentação de candidaturas, conso-
ante seja apresentada em suporte papel ou electrónico.

7.2.1 Em suporte papel

A entrega da «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», assinada pelo 
candidato, deve ser efectuada pessoalmente, pelo próprio ou 
por qualquer outra pessoa, sem necessidade de apresentação de 
procuração, dentro do prazo de apresentação de candidaturas 
e no horário de expediente (de segunda a quinta-feira, entre as 
9,00 horas e as 17,45 horas, e sexta-feira entre as 9,00 horas e as 
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17,30 horas), no balcão de atendimento da área de atendimento 
da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, sito na 
Estrada de D. Maria II, n.º 33, Macau. O pagamento da taxa de 
candidatura deve ser efectuado no mesmo momento (Formas 
de pagamento: em numerário ou através das máquinas e apa-
relhos da «GovPay», nomeadamente por Mobile Banking do 
Banco da China e Tai Fung Pay; ou por cartão Macau Pass e 
MPay).

7.2.2 Em suporte electrónico

O candidato deve preencher e apresentar a «Ficha de Inscri-
ção em Concurso de Avaliação de Competências Profissionais 
ou Funcionais» em formulário electrónico no serviço electróni-
co para apresentação de candidaturas ao regime de gestão uni-
formizada, disponibilizado através da plataforma electrónica 
uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através da 
página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da apli-
cação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos da 
RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candidaturas. 
O pagamento da taxa requerida deve ser efectuado no mesmo 
momento (através da plataforma de pagamento online da 
«GovPay»).

A candidatura efectuada por meios electrónicos tem início a 
partir das 9,00 horas do primeiro dia do prazo, devendo a sua 
apresentação ser enviada até às 17,45 horas do último dia do 
prazo.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso;

c) Cópia do documento comprovativo da aptidão para a con-
dução dos veículos motorizados pesados, exigido no presente 
aviso (por exemplo: carta de condução de Macau ou da permis-
são especial de condução);

d) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
por Despacho do Secretário para a Administração e Justiça 
n.º 4/2021, devidamente preenchida e assinada pelo candidato, 
acompanhada de cópias dos documentos comprovativos (de 
habilitação académica, experiência profissional, formação pro-
fissional complementar e habilitação profissional, etc.).

8.2 Cópia do registo biográfico ou da certidão emitida pelo 
Serviço a que pertencem que permita comprovar a sua situa-
ção funcional, quando se trate de candidatos que se encontrem 
numa das situações referidas nas alíneas 1) a 5) do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «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 nas alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1, e o registo bio-
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gráfico ou documento que comprova a situação funcional, se os 
mesmos já se encontrarem arquivados nos respectivos proces-
sos individuais, devendo tal facto ser declarado na apresenta-
ção da candidatura.

8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b), c) e d) do ponto 8.1 e dos documentos referidos 
no ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b), c) e d) do pon-
to 8.1 ou dos documentos referidos no ponto 8.2 quando solici-
tados, o candidato deve apresentar os documentos em falta no 
prazo indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído 
da lista final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso», podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato tiver apresentado na candidatura cópia 
simples dos documentos comprovativos referidos nas alíneas 
a), b), c) e d) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os ori-
ginais ou cópias autenticadas dos referidos documentos dentro 
do prazo para a entrega dos documentos necessários à instru-
ção do processo de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 Os métodos incluem:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos, com 
carácter eliminatório, desenvolver-se-ão em 2 fases;

1.ª fase: prova escrita, com a duração de três horas;

2.ª fase: prova prática de condução (com a duração de 30 mi-
nutos) dos motociclos da subcategoria A1 (caixa de velocidade 
automática) e dos automóveis pesados de mercadorias da cate-
goria C (caixa de velocidade manual);

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é au-
tomaticamente excluído.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Prova de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função;

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais;

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
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a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

a) Prova escrita (representa 60% da prova de conhecimen-
tos);

b) Prova prática de condução (representa 40% da prova de 
conhecimentos);

Entrevista de selecção = 20%;

Análise curricular = 30%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação, os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», republicado e 
renumerado pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021.

14. Publicação das listas e organização das provas

As listas preliminar e final de candidatos, as listas classifi-
cativas intermédias e final, bem como o local, data e hora da 
realização das provas dos métodos de selecção são afixados na 
área de atendimento da Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego, sita na Estrada de D. Maria II, n.º 33, r/c — Ma-
cau, e colocados na página electrónica dos concursos da função 
pública, em http://concurso-uni.safp.gov.mo/, bem como na 
página electrónica da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego, em http://www.dsat.gov.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 3/2008 — Organização 
e funcionamento da Direcção dos Serviços para os Assuntos 
de Tráfego;

15.3 Ordem Executiva n.º 45/2010 — Quadro de pessoal da 
Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego;
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15.4 Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 57/99/M;

15.5 Lei n.º 3/2007 — Lei do Trânsito Rodoviário;

15.6 Regulamento do Trânsito Rodoviário, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 17/93/M e alterado pelos Regulamentos Admi-
nistrativos n.º 15/2007, n.º 13/2008, n.º 19/2013, n.º 20/2013, 
n.º 24/2016 e n.º 7/2017;

15.7 Portaria n.º 222/98/M e que aprova o Regulamento das 
Escolas e do Ensino da Condução;

15.8 Regulamento Administrativo n.º 1/2016 — Regula-
mento de utilização do Centro de Aprendizagem e Exames de 
Condução;

15.9 Despacho n.º 20/98/M — Critérios para a realização das 
provas práticas de ciclomotores e motociclos;

15.10 Conhecimentos sobre condução segura;

15.11 Redacção de relatórios e documentos oficiais relativos 
ao conteúdo funcional de examinador de condução de veículos.

Aos candidatos apenas é permitida, na prova de conheci-
mentos (prova escrita), a consulta da legislação referida no 
respectivo programa do aviso (na sua versão original, sem ano-
tações do editor e sem qualquer nota ou registo pessoal).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos de 
acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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: Wong Wa Ian, chefe de divisão.

Vogais efectivos: Ung Kam Ieong, chefia funcional (examina-
dor de condução especialista principal); e

Lei Sin Tong, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes: Fong Kuan Chi, examinador de condução 
especialista; e

Choi Hou, técnico superior de 1.ª classe.

Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, aos 19 
de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Lam Hin San.

(Custo desta publicação $ 15 514,00)
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09-CAEU-2021

1/2015

CONSELHO DE ARQUITECTURA, ENGENHARIA 

E URBANISMO

Aviso

Exame de admissão nos domínios da construção urbana e do 

urbanismo (Engenharia Civil)

(Exame de admissão n.º 02-CAEU-2021)

Rectificação da lista do resultado da prova escrita

Para efeitos de acreditação e registo para obtenção do tí-
tulo profissional de engenheiros civis por parte dos titulares 
do grau académico na área de especialização em Engenharia 
Civil, definido na alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da 
Lei n.º 1/2015, realizou-se o exame de admissão na área de en-
genharia civil, conforme o aviso publicado no Boletim Oficial 
da Região Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, 
de 27 de Outubro de 2021. Porém, como foi julgada procedente 
a reclamação interposta pelo candidato admitido, publica-se o 
seu resultado rectificado obtido na prova escrita.

N.º do 
candidato 
admitido

Nome BIR n.º Resultado

27 Henrique Santos Fong 1230XXXX Aprovado

Deste modo, a entrevista dos candidatos aprovados na prova 
escrita na área de engenharia civil, com a duração de cerca de 
40 minutos, terá lugar entre o dia 27 de Junho e 1 de Julho de 
2022, no 18.º andar do edifício sito na Estrada de D. Maria II, 
n.º 33, Macau.

As informações respeitantes à entrevista, tais como o local, 
a data e a hora, bem como outras informações relevantes estão 
disponíveis no sítio electrónico do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 20 
de Maio de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

Exame de admissão nos domínios da construção urbana e do 

urbanismo (Planeamento urbanístico)

(Exame de admissão n.º 09-CAEU-2021)

Torna-se público que, para efeitos de acreditação e registo 
para obtenção do título profissional de urbanista, definido na 
alínea 1) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 2.º da Lei n.º 1/2015, reali-
zou-se o exame de admissão na área de planeamento urbanís-
tico conforme o aviso publicado no Boletim Oficial da Região 
Administrativa Especial de Macau n.º 43, II Série, de 27 de Ou-
tubro de 2021. Assim, a entrevista dos candidatos aprovados 
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na prova escrita na área de planeamento urbanístico, com a 
duração de cerca de 60 minutos, terá lugar no dia 28 de Junho 
de 2022, no 18.º andar do edifício sito na Estrada de D. Maria 
II, n.º 33, Macau.

As informações respeitantes à entrevista, tais como o local, 
a data e a hora, bem como outras informações relevantes estão 
disponíveis no sítio electrónico do Conselho de Arquitectura, 
Engenharia e Urbanismo (http://www.caeu.gov.mo/).

Conselho de Arquitectura, Engenharia e Urbanismo, aos 20 
de Maio de 2022.

O Coordenador da Comissão de Registo, Iu Vai Pan.

(Custo desta publicação $3 069,00)
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