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TRIBUNAL JUDICIAL DE BASE

Anúncio

Proc. Insolvência n.º CV2-21-0005-CFI 2.º Juízo Cível

Requerente: Companhia de Promoção de Jogos Tak Chun, 
S.A./ , registada na Conservatória 
dos Registos Comercial e de Bens Móveis sob o n.º 33235 SO, 
com sede da sociedade em Macau, na Avenida Comercial de 
Macau, Finance And It Center Of Macau, 17.º andar G.

Requerido: Li Jianyou/ , do sexo masculino, ora ausen-
te em parte incerta.

Faz-se saber que nos autos acima indicados, foi, por sentença 
de 19 de Maio de 2022, declarado em estado de insolvência o 
requerido Li Jianyou/ , tendo sido fixado em 60 (sessenta) 
dias, contados da publicação do anúncio a que se refere o arti-
go 1089.º do C.P.C.M., no Boletim Oficial da RAEM, o prazo 
para os credores reclamarem os seus créditos. 

Tribunal Judicial de Base, 1 de Junho de 2022.

O Juiz, Tang Chi Lai.

O Escrivão Judicial Auxiliar, Chan Ka Ming.

(Custo desta publicação $ 1 303,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO 

E FUNÇÃO PÚBLICA

Anúncio

Concurso Público n.º 1/2022

Aquisição de equipamentos informáticos software e hardware 

De acordo com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei 
n.º 63/85/M, de 6 de Julho e, ainda, de acordo com o despacho 
de S. Ex.ª o Chefe do Executivo, de 2 de Junho de 2022, a Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública vem, em 
representação do adjudicante, proceder a concurso público para a 
«Aquisição de equipamentos informáticos software e hardware».

1. Adjudicante: Chefe do Executivo.

2. Entidade que promove a realização do concurso: Direcção 
dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP).

3. Modalidade do concurso: concurso público.

初 級 法 院

公 告

CV2-21-0005-CFI  

/C o m p a n h i a d e 

Promoção de Jogos Tak Chun, S.A.

33235 SO 17

G

/Li Jianyou

/Li Jianyou

1089

 

 

 $1,303.00

行 政 公 職 局

公 告

1/2022

63/85/M

1. 

2. 

3. 

政 府 機 關 通 告 及 公 告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS
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4. 

5. 

6. 

6.1 

900,000.00

6.2 

1,740,000.00

6.3 

2,640,000.00

7. 4%

8. 

9. 

10. 

162

5 30

11. 

162

10

12. 

www.safp.gov.mo

162

4. Objecto do concurso: fornecimento aos SAFP de equipa-
mentos informáticos software e hardware designados.

5. Prazo de validade das propostas: não inferior a noventa 
dias, a contar da data do acto público do concurso.

6. Caução provisória: a caução provisória deve ser prestada 
por meio de depósito bancário ou por garantia bancária legal a 
favor da Região Administrativa Especial de Macau — Direc-
ção dos Serviços de Administração e Função Pública.

6.1 Se o concorrente participar apenas no concurso relativo 
ao 1.º conjunto de itens, a caução provisória é de $ 900 000,00 
(novecentas mil patacas).

6.2 Se o concorrente participar apenas no concurso relativo 
ao 2.º conjunto de itens, a caução provisória é de $ 1 740 000,00 
(um milhão e setecentas e quarenta mil patacas).

6.3 Se o concorrente participar no concurso que abrange os 1.º 
e 2.º conjuntos de itens, a caução provisória é de $ 2 640 000,00 
(dois milhões e seiscentas e quarenta mil patacas). 

7. Caução definitiva: valor correspondente a 4% (quatro por 
cento) do preço global da adjudicação.

8. Condições de admissão: podem candidatar-se ao presen-
te concurso as empresas que tenham sede ou escritórios na 
RAEM, que abranjam, no âmbito das suas actividades, total 
ou parcialmente, a área da tecnologia informática, que tenham 
efectuado o registo comercial na Conservatória dos Registos 
Comercial e de Bens Móveis da RAEM, e comprovem ter cum-
prido as obrigações fiscais, bem como os empresários individuais 
da RAEM que ainda não estejam registados na Conservatória 
dos Registos Comercial e de Bens Móveis.

9. Todas as dúvidas sobre o programa do concurso e o cader-
no de encargos deste concurso público podem ser apresentadas 
de acordo com as formas determinadas no programa do con-
curso. 

10. Local, data e hora limite para entrega das propostas:

Local: Balcão de atendimento – «expediente» dos SAFP, sito 
na Rua do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, 
Macau.

Data e hora limite: até às 17,30 horas do dia 6 de Julho de 
2022 (não serão aceites propostas fora do prazo).

11. Local, data e hora do acto público:

Local: Auditório (Cave 1) do Edifício Administração Públi-
ca, sito na Rua do Campo, n.º 162, Macau.

Data e hora: 10,00 horas do dia 7 de Julho de 2022.

12. Forma de consulta do processo:

A partir da data da publicação do anúncio, os interessados 
poderão obter a cópia do programa do concurso e do caderno 
de encargos através da página electrónica dos SAFP, em www.
safp.gov.mo, ou, durante o horário de expediente, dirigir-se ao 
balcão de atendimento – «expediente» dos SAFP, sito na Rua 
do Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, para 
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100.00

13. 

a

b

c

d

14. 

162

w w w.

safp.gov.mo

 

 $5,245.00

通 告

21/2021 14/2016

a consulta do programa do concurso e do caderno de encargos 
ou para a obtenção da cópia dos mesmos, mediante o paga-
mento da importância de $100,00 (cem patacas).

13. Critérios de apreciação das propostas:

O presente concurso está dividido em dois «conjuntos de 
itens» a serem adjudicados independentemente a um ou mais 
concorrentes. Para cada «conjunto de itens», as propostas serão 
avaliadas pela Comissão de análise das propostas de acordo 
com os seguintes critérios de apreciação:

a) Caso os produtos ou serviços apresentados na proposta 
não preencham integralmente qualquer um dos requisitos que 
constam nas «Normas técnicas (Especificação das Exigências)»  
da Parte II do «Caderno de Encargos», a respectiva cotação do 
«conjunto de itens»  em causa poderá não ser considerada;

b) As propostas que preenchem todos os requisitos dos pro-
dutos e serviços de cada «conjunto de itens»  são ordenadas por 
ordem crescente do preço mais baixo para o mais alto apresen-
tados na proposta (o preço mais baixo é o primeiro classifica-
do, o segundo mais baixo é o segundo e por aí adiante);

c) Caso os preços sejam iguais, o concorrente que apresente 
um prazo de entrega mais curto será classificado preferencial-
mente;

d) A adjudicação de «conjunto de itens»  será feita ao classi-
ficado em primeiro lugar da lista de concorrentes em cada um 
dos «conjuntos de itens». 

14. Esclarecimentos adicionais:

A partir da data da publicação do presente anúncio até à 
data limite para a entrega das propostas, os concorrentes 
podem, durante o horário de expediente, dirigir-se ao balcão 
de atendimento — «expediente» dos SAFP, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, r/c, Macau, 
ou visitar a página electrónica dos SAFP (www.safp.gov.mo) 
para obter quaisquer eventuais esclarecimentos adicionais.

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 9 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 5 245,00)

Avisos

Processo de afectação dos candidatos aprovados no 

concurso de avaliação de competências profissionais 

ou funcionais especial

Nos termos do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 4 do artigo 41.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, vem a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública publicar o aviso 
relativo ao processo da segunda afectação dos candidatos apro-
vados no concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais especial para técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
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1. 

公共部門

填補職缺的數目

行政任用合同

4

3

合共 7

2. 

162

3. 

名次
准考人

編號
姓名

居民身份證

編號

7.º 73 1351XXXX

8.º 58 1228XXXX

9.º 4 1231XXXX

10.º 10 5183XXXX

11.º 64 1241XXXX

12.º 127 5153XXXX

13.º 128 1501XXXX

4. 

ht tps://

escalão, da carreira de técnico superior, área de informática 
(desenvolvimento de software), aberto por aviso publicado no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau 
n.º 46, II Série, de 17 de Novembro de 2021, com vista ao pre-
enchimento de 7 lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 
1.º escalão, da carreira de técnico superior, área de informática 
(desenvolvimento de software):

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

Serviços Públicos

Número de lugares 
vagos a preencher

Contrato administra-
tivo de provimento

Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública

4

Direcção dos Serviços para os Assun-
tos de Tráfego

3

Total 7

2. Data, hora e local da afectação

A afectação é realizada perante os candidatos, no dia 4 de 
Julho de 2022, às 10,00 horas, no Auditório, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, Cave 1, Macau.

3. Identificação dos candidatos

Devem comparecer à afectação os candidatos classificados 
do 7.º ao 13.º lugares na lista classificativa final do concurso, publi-
cada na página electrónica dos concursos da função pública em 
30 de Março de 2022:

Ordem
N.º do 

candidato 
admitido

Nome N.º do BIR

7.º 73 LEI, KIN FAI 1351XXXX

8.º 58 IONG, WENG UN 1228XXXX

9.º 4 CHAN, CHEOK MENG 1231XXXX

10.º 10 CHAN, LAP HOU 5183XXXX

11.º 64 KUAN, SENG LAM 1241XXXX

12.º 127 WU, KAM WO 5153XXXX

13.º 128 WU, XIAOPING 1501XXXX

4. Realização da afectação

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

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

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

ps-1049a/

 $4,054.00

21/2021 14/2016

6

1. 

公共部門

填補職缺的數目

行政任用合同

1

2

3

合共 6

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

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

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

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 6 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 054,00)

Processo de afectação dos candidatos aprovados no concurso 

de avaliação de competências profissionais ou funcionais 

especial

Nos termos do n.º 1 e da alínea 1) do n.º 4 do artigo 41.º do 
Regulamento Administrativo n.º 14/2016, republicado pelo 
Regulamento Administrativo n.º 21/2021, vem a Direcção dos 
Serviços de Administração e Função Pública publicar o aviso 
relativo ao processo da segunda afectação dos candidatos apro-
vados no concurso de avaliação de competências profissionais 
ou funcionais especial para técnico superior de 2.ª classe, 1.º 
escalão, da carreira de técnico superior, área de informática 
(infraestruturas de redes), aberto por aviso publicado no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 46, II 
Série, de 17 de Novembro de 2021, com vista ao preenchimento 
de 6 lugares vagos de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, 
da carreira de técnico superior, área de informática (infraestru-
turas de redes):

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

Serviços Públicos

Número de lugares 
vagos a preencher

Contrato administra-
tivo de provimento

Gabinete para a Protecção de Dados 
Pessoais 1

Direcção dos Serviços de Adminis-
tração e Função Pública 2

Direcção dos Serviços para os 
Assuntos de Tráfego 3

Total 6
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2. 

162

3. 

名次 准考人編號 姓名 居民身份證編號

7.º 107 5183XXXX

8.º 24 1242XXXX

9.º 73 5179XXXX

10.º 53 5185XXXX

11.º 39 5163XXXX

12.º 81 5204XXXX

4. 

ht tps://

concurso-uni.safp.gov.mo

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

ps-1049a/

 

 $4,054.00

2. Data, hora e local da afectação

A afectação é realizada perante os candidatos, no dia 4 de 
Julho de 2022, às 10,30 horas, no Auditório, sito na Rua do 
Campo, n.º 162, Edifício Administração Pública, Cave 1, Macau.

3. Identificação dos candidatos

Devem comparecer à afectação os candidatos classificados 
do 7.º ao 12.º lugares na lista classificativa final do concurso, 
publicada na página electrónica dos concursos da função públi-
ca em 30 de Março de 2022:

Ordem
N.º do 

candidato 
admitido

Nome N.º do BIR

7.º 107 U, SAO FONG 5183XXXX

8.º 24 CHIO, SENG IAN 1242XXXX

9.º 73 LEI, KAM CHAO 5179XXXX

10.º 53 IEONG, MAN TAT 5185XXXX

11.º 39 HO, KA KIT 5163XXXX

12.º 81 LEONG, IENG CHAK 5204XXXX

4. Realização da afectação

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

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

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

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

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

Direcção dos Serviços de Administração e Função Pública, 
aos 6 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Kou Peng Kuan.

(Custo desta publicação $ 4 054,00)
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退 休 基 金 會

三十日告示

 

 $872.00

FUNDO DE PENSÕES

Édito de 30 dias

Faz-se público que Pang Sok Leng, viúva de Kok Chun 
Kuan, que foi condutor mecânico marítimo, aposentado da en-
tão Capitania dos Portos de Macau, tendo requerido a pensão 
de sobrevivência deixada pelo mesmo, devem todos os que se 
julgam com direito à percepção da mesma pensão, requerer 
a este Fundo de Pensões, no prazo de trinta dias, a contar da 
data da publicação do presente édito no Boletim Oficial da 
RAEM, a fim de deduzirem os seus direitos, pois que, não ha-
vendo impugnação será resolvida a pretensão da requerente, 
findo que seja esse prazo.

Fundo de Pensões, aos 8 de Junho de 2022.

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

(Custo desta publicação $ 872,00)
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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/191069

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

[730]  Requerente : H WORLD HOLDINGS SIN-

GAPORE PTE. LTD.

  Endereço : 11 Penang Lane, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas operacionais informáticos, 

gravados; software informático, gravados; aplicações 

de software móveis descarregáveis; aplicações de 

software informático, descarregáveis; programas infor-

máticos, gravados; monitores de exibição de vídeo ves-

tíveis; dispositivos para registo de acompanhamento 

de actividades (activity trackers) vestíveis sob a forma 

de braceletes; relógios inteligentes; óculos inteligentes; 

braceletes inteligentes; leitores de livros electrónicos; 

software de jogos informáticos; programa informático 

(software descarregáveis); software de aplicações in-

formáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191070

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

[730]  Requerente : H WORLD HOLDINGS SIN-

GAPORE PTE. LTD.

  Endereço : 11 Penang Lane, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade online numa rede informá-

tica; serviços de agências publicitárias; serviços de as-

sistência em gestão de negócios; gestão de negócios em 

hotéis; serviços de outsourcing (assistência em negó-

cios comerciais); fornecimento de informações comer-

ciais através de um website; administração comercial 

do licenciamento de produtos e serviços de terceiros; 

promoção de vendas para terceiros; consultadoria de 

gestão de pessoal; organização de subscrição de servi-

ços de telecomunicação para terceiros; promoção de 

vendas de serviços de hotelaria através de programas 

de recompensas de incentivo para clientes; promoção 

de vendas de serviços de estâncias (resorts) através de 

programas de recompensas de incentivo para clientes; 

promoção de vendas de serviços de companhias aére-

as através de programas de recompensas de incentivo 

para clientes; promoção de vendas de serviços de alu-

guer de automóveis através de programas de recom-

pensas de incentivo para clientes; promoção de vendas 

de serviços de time-sharing através de programas de 

recompensas de incentivo para clientes; promoção de 

vendas de serviços de viagens através de programas de 

recompensas de incentivo para clientes; promoção da 

vendas de serviços de férias através de um programa 

de recompensas de incentivo para clientes; promoção 

de vendas de produtos e serviços de terceiros através 

de um programa de fidelização às marcas aos clientes; 

promoção de vendas de produtos e serviços de ter-

ceiros através de operação de um programa de fideli-

zação às marcas aos clientes; promoção de vendas de 

produtos e serviços de terceiros através de supervisão 

de um programa de fidelização às marcas aos clientes; 

realização de programas de fidelização às marcas aos 

clientes para promoção comercial de vendas; realiza-

ção de programas de recompensas aos clientes para 

promoção comercial; realização de programas de 

recompensas aos clientes para fins publicitários; rea-

lização de programas de afinidade aos clientes para 

promoção comercial; realização de programas de in-

centivo aos clientes para promoção comercial; realiza-

ção de programas de fidelização às marcas aos clientes 
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para fins publicitários; realização de programas de 

recompensas aos clientes para fins publicitários; reali-

zação de programas de afinidade aos clientes para fins 

publicitários; realização de programas de incentivo aos 

clientes para fins publicitários; serviços de consultado-

ria de negócios na área de hotelaria; serviços de con-

sultadoria de negócios na área de viagens; serviços de 

consultadoria de negócios na área de planeamentos de 

viagens; serviços de gestão de negócios na área de ho-

telaria; serviços de gestão de negócios na área de via-

gens; serviços de gestão de negócios na área de planea-

mento de viagens; operações de negócios relacionados 

com viagens; serviços de publicidade através de redes 

de comunicação electrónica; serviços de publicidade 

através de redes de comunicação óptica; promoção de 

vendas de produtos e serviços de terceiros através de 

redes de comunicações electrónicas; comercialização 

de produtos e serviços de terceiros através de redes de 

comunicações electrónicas; promoção de vendas de 

produtos e serviços de terceiros através de redes de 

comunicações ópticas; comercialização de produtos e 

serviços de terceiros através de redes de comunicação 

óptica; fornecimento de informações de comparação 

de taxas de aluguer de automóveis; fornecimento de 

informações de comparação de tarifas aéreas; forne-

cimento de informações de comparação de tarifas de 

navios de cruzeiros; fornecimento de informações de 

comparação de taxas de alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191071

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

[730]  Requerente : H WORLD HOLDINGS SIN-

GAPORE PTE. LTD.

  Endereço : 11 Penang Lane, Singapore 238485

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de agências de alojamento 

temporário para hotéis; serviços de agências de aloja-

mento temporário para pensões; aluguer de alojamen-

to temporário; reservas de alojamento temporário; ser-

viços de motéis; aluguer de salas de reuniões; serviços 

de alojamento de turistas; serviços de casas de retiro 

para a terceira idade; serviços de creches (crèche); alo-

jamento para animais; aluguer de cadeiras; aluguer de 

mesas; aluguer de toalhas de mesa; aluguer de artigos 

de vidro; serviços de hotelaria; fornecimento de web-

site com classificações, comentários e recomendações 

de usuários na área de hotéis; fornecimento de website 

com classificações, comentários e recomendações de 

usuários na área de estâncias (resorts).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/191247

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

[730]  Requerente : Microsoft Corporation

  Endereço : One M icrosof t Way, Red mond, 

Washington 98052-6399, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de jogos de computador on-line; 

serviços de entretenimento on-line na natureza dos 

torneios de jogos de computador; serviços de organi-

zação de concursos online; organização e realização 

de competições via Internet no domínio dos jogos de 

vídeo; organização de eventos desportivos, compe-

tições e torneios desportivos no domínio dos jogos 

de vídeo; organização de torneios e exposições para 

competições de jogos de vídeo de computador para 

fins de entretenimento; serviços de fornecimento de 

jogos de computador interactivos com multijogadores 

online através da Internet e de redes de comunicação 

electrónica; serviços de organização e realização de 

exposições e eventos especiais entre jogadores de jo-

gos de computador e grupos de interesse para fins de 

entretenimento; serviços de fornecimento de torneios 

e exposições profissionais de jogos de vídeo com exibi-

ções compostas por exibições interactivas, actividades 

participativas, e concursos centrados em torno de jo-

gos de vídeo transmitidos em directo e realizados em 

instalações fechadas ou abertas ao público, e gravados 

para efeitos de distribuição através dos meios de rádio, 

televisão e Internet; serviços de fornecimento online 

de notícias, artigos noticiosos não descarregáveis, blo-

gues, webcasts, podcasts, informações, comentários 

e informações sobre a natureza das estratégias dos 

jogos, tudo relacionado com jogos, jogos electrónicos, 
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de computador e de vídeo, e torneios de jogos de com-

putador; serviços de fornecimento de filmes e filmes 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; serviços de fornecimento de música pré-gravada 

não descarregáveis online; serviços de fornecimento 

de música pré-gravada não descarregável através de 

serviços a pedido; fornecimento de utilização tempo-

rária de software de jogos de computador não descar-

regáveis; fornecimento de utilização temporária de 

jogos de computador não descarregáveis na Internet; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

jogos electrónicos online não descarregáveis, jogados 

através de uma rede informática global; serviços de 

educação e entretenimento sob a forma de produção 

de filmes cinematográficos, filmes televisivos, digitais 

e cinematográficos, programas televisivos e programas 

de rádio e espectáculos educativos e de entretenimen-

to; edição e produção de filmes cinematográficos, tele-

visivos, digitais e cinematográficos, e de programas de 

rádio e de televisão; serviços de entretenimento sob a 

forma de jogos de computador e de vídeo electrónicos, 

não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/07  Jamaica

N.º 83,470

[210]  N.º : N/191249

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

[730]  Requerente : Microsoft Corporation

  Endereço : One M icrosof t Way, Redmond, 

Washington 98052-6399, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento, nomeada-

mente fornecimento de jogos de computador on-line; 

serviços de entretenimento on-line na natureza dos 

torneios de jogos de computador; serviços de organi-

zação de concursos online; organização e realização 

de competições via Internet no domínio dos jogos de 

vídeo; organização de eventos desportivos, compe-

tições e torneios desportivos no domínio dos jogos 

de vídeo; organização de torneios e exposições para 

competições de jogos de vídeo de computador para 

fins de entretenimento; serviços de fornecimento de 

jogos de computador interactivos com multijogadores 

online através da Internet e de redes de comunicação 

electrónica; serviços de organização e realização de 

exposições e eventos especiais entre jogadores de jo-

gos de computador e grupos de interesse para fins de 

entretenimento; serviços de fornecimento de torneios 

e exposições profissionais de jogos de vídeo com exibi-

ções compostas por exibições interactivas, actividades 

participativas, e concursos centrados em torno de jo-

gos de vídeo transmitidos em directo e realizados em 

instalações fechadas ou abertas ao público, e gravados 

para efeitos de distribuição através dos meios de rádio, 

televisão e Internet; serviços de fornecimento online 

de notícias, artigos noticiosos não descarregáveis, blo-

gues, webcasts, podcasts, informações, comentários 

e informações sobre a natureza das estratégias dos 

jogos, tudo relacionado com jogos, jogos electrónicos, 

de computador e de vídeo, e torneios de jogos de com-

putador; serviços de fornecimento de filmes e filmes 

não descarregáveis através de serviços de vídeo a pe-

dido; serviços de fornecimento de música pré-gravada 

não descarregáveis online; serviços de fornecimento 

de música pré-gravada não descarregável através de 

serviços a pedido; fornecimento de utilização tempo-

rária de software de jogos de computador não descar-

regáveis; fornecimento de utilização temporária de 

jogos de computador não descarregáveis na Internet; 

serviços de fornecimento de utilização temporária de 

jogos electrónicos online não descarregáveis, jogados 

através de uma rede informática global; serviços de 

educação e entretenimento sob a forma de produção 

de filmes cinematográficos, filmes televisivos, digitais 

e cinematográficos, programas televisivos e programas 

de rádio e espectáculos educativos e de entretenimen-

to; edição e produção de filmes cinematográficos, tele-

visivos, digitais e cinematográficos, e de programas de 

rádio e de televisão; serviços de entretenimento sob a 

forma de jogos de computador e de vídeo electrónicos, 

não descarregáveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/07  Jamaica

N.º 83,471

[210]  N.º : N/191547

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

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

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

Seoul, Republic of Korea
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  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

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

N.º 40-2021-0120722

[210]  N.º : N/191548

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

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

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

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

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

N.º 40-2021-0120723

[210]  N.º : N/191551

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

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

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

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2021/06/21  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0120723

[210]  N.º : N/191552

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

[730]  Requerente : CLO VIRTUAL FASHION INC.

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

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

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

N.º 40-2021-0120722

[210]  N.º : N/191841

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

[730]  Requerente : Coinbase, Inc.

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

California 94104 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de transações comerciais 

algorítmicas on-line em que os utilizadores colocam 

pedidos de produtos e realizam transacções através da 

Internet.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/192070

[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 : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático, 

descarregáveis; instrumentos de navegação; câmaras 

de visão traseira para veículos; reguladores de volta-

gem para veículos; materiais para redes eléctricas (fios, 

cabos); adaptadores eléctricos; capacetes de proteção; 

aparelhos de alerta anti-roubo; fechaduras, eléctricas; 

baterias, eléctricas, para veículos; alarmes anti-roubo 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192071

[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 : 12

[511]  Produtos : Bicicletas eléctricas; triciclos; ciclomo-

tores; motores, eléctricos, para veículos terrestres; 

veículos eléctricos; veículos telecomandados, sem se-

rem brinquedos; bicicletas; lambretas auto-equilibra-

das; motocicletas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/192488

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

[730]  Requerente : MasterCard International Incor-

porated

  Endereço : 2000 Purchase Street, Purchase New 

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

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware informático e software 

descarregável para facilitar e administrar transações 

de pagamento, transações bancárias e serviços de car-

tões de pagamento; hardware informático e software 

descarregável para processamento eletrónico e trans-

missão de dados de pagamento de faturas; hardware 

informático e software descarregável para serviços de 

desembolso de dinheiro, serviços de caixas automá-

ticas, autenticação de transações, encaminhamento, 

serviços de autorização e liquidação, deteção e contro-

lo de fraudes, recuperação de desastres e serviços de 

encriptação; aparelhos e instrumentos de telecomuni-

cações e elétricos, nomeadamente aparelhos para gra-

vação, transmissão e reprodução de dados, incluindo 

som e imagens; máquinas de contabilidade; aparelhos 

para rastreio, gestão e análise de contas financeiras 

através de uma rede informática global; hardware in-

formático e software descarregável, nomeadamente 

para o desenvolvimento, manutenção e utilização de 

redes informáticas locais e de vasta área; sistemas de 

leitura de cartões de memória e sistemas de leitura 

de dados em memórias, nomeadamente memórias de 

circuitos integrados e memórias de cartões bancários; 

publicações eletrónicas descarregáveis; aparelhos de 

impressão para sistemas de processamento de dados 

e sistemas de transações financeiras; codificadores e 

descodificadores; modems; hardware informático e 

software descarregável para facilitar transações de 

pagamento por meios eletrónicos através de redes 

sem fios, redes informáticas globais e/ou dispositivos 

de telecomunicações móveis; hardware informático 

e software descarregável para a criação de chaves de 

encriptação, certificados digitais e assinaturas digitais; 

software descarregável para armazenamento seguro 

de dados e recuperação e transmissão de informações 

confidenciais de clientes utilizado por indivíduos, 

instituições bancárias e financeiras; hardware infor-

mático e software descarregável que facilita a identi-

ficação e autenticação de dispositivos de comunicação 

de campo próximo (nfc) e dispositivos de identificação 

por radiofrequência (rfid); software informático des-

carregável que inclui uma carteira digital para aceder 
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a cupões, vouchers, códigos de vouchers e descontos 

em retalhistas e para obter fidelização ou recompensas 

monetárias; software informático descarregável que 

inclui uma carteira digital que permite aos utilizado-

res aceder a informações de comparação de preços, 

avaliações críticas de produtos, ligações aos websites 

de retalho de terceiros, e informações sobre descontos; 

aplicação informática para utilização em ligação com 

terminais de pagamento sem contacto com o objetivo 

de permitir aos comerciantes aceitar transações co-

merciais móveis sem contacto, apresentação sem con-

tacto de credenciais de fidelidade, e resgate sem con-

tacto de cupões, reduções, descontos, vales e ofertas 

especiais; software informático descarregável para ges-

tão e verificação de transações em moeda criptográfica 

utilizando tecnologia blockchain; software informá-

tico descarregável para gerar chaves criptográficas 

para receber e gastar moeda criptográfica; software 

informático descarregável para utilização como car-

teira de moeda criptográfica; software de computador 

descarregável para gestão de inventário e da cadeia 

de fornecimento com base em blockchain; software 

de computador descarregável para acesso, leitura e 

seguimento de informação no campo das transações 

financeiras em tecnologia blockchain; chips de circuito 

integrado para utilização em telemóveis e dispositivos 

nfc e rfid; cartões codificados magnéticos e cartões 

contendo um chip de circuito integrado ( cartões in-

teligentes ); cartões codificados de segurança; cartões 

com holograma (codificados); cartões de lançamento 

em conta corrente codificados, cartões bancários codi-

ficados, cartões de crédito codificados, cartões de dé-

bito codificados, cartões com chip codificados, cartões 

de parcelamento codificados, cartões com valor arma-

zenado codificados, cartões eletrónicos de registo de 

dados codificados, cartões de pagamento codificados; 

cartões bancários, nomeadamente cartões bancários 

codificados magneticamente e cartões bancários que 

utilizam memórias magnéticas e memórias de circuitos 

integrados; leitores de cartões de pagamento; leitores 

de cartões codificados magnéticos, leitores de cartões 

eletrónicos de registo de dados, unidades eletrónicas 

de encriptação; hardware informático e software des-

carregável para utilização nas indústrias de serviços 

financeiros, bancária e de telecomunicações; software 

informático descarregável concebido para permitir a 

interação de cartões inteligentes com terminais e lei-

tores; chips informáticos incorporados em telefones e 

outros dispositivos de comunicação; equipamento de 

telecomunicações; terminais de transação de pontos 

de venda e software informático para transmissão, 

exibição e armazenamento de informação sobre tran-

sações, identificação e informação financeira para uti-

lização nas indústrias de serviços financeiros, bancária 

e de telecomunicações; dispositivos de identificação 

por radiofrequência (transponders); aparelhos de ve-

rificação eletrónica para comprovar a autenticação de 

cartões de lançamento em conta corrente, cartões ban-

cários, cartões de crédito, cartões de débito e cartões 

de pagamento; caixas automáticas de dinheiro; peças e 

acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540]  Marca : 

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

[210]  N.º : N/193190

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.

  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego, 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano; preparações farmacêuticas para o diagnósti-

co, prevenção e tratamento de doenças, perturbações 

e condições psiquiátricas, neurológicas, do sistema 

nervoso central, hormonais, genéticas e do movimen-

to; preparações farmacêuticas para uso humano para 

diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e per-

turbações por terapia genética; medicamentos para uso 

humano para o tratamento de doenças, perturbações 

e condições raras e órfãs; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da hiperplasia adrenal congénita.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/884,754

[210]  N.º : N/193191

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.
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  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego, 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação e desenvolvi-

mento nos domínios dos farmacêuticos e da biotecno-

logia; serviços de desenvolvimento de medicamentos 

farmacêuticos no domínio das doenças, perturbações e 

condições psiquiátricas, neurológicas, do sistema ner-

voso central, hormonais, genéticas e do movimento.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/884,754

[210]  N.º : N/193192

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.

  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego, 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano; preparações farmacêuticas para o diagnósti-

co, prevenção e tratamento de doenças, perturbações 

e condições psiquiátricas, neurológicas, do sistema 

nervoso central, hormonais, genéticas e do movimen-

to; preparações farmacêuticas para uso humano para 

diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e per-

turbações por terapia genética; medicamentos para uso 

humano para o tratamento de doenças, perturbações 

e condições raras e órfãs; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da hiperplasia adrenal congénita.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor-de-rosa e azul.

[300]  Prioridade : 2021/08/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/884,742

[210]  N.º : N/193193

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.

  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego, 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de investigação e desenvolvi-

mento nos domínios dos farmacêuticos e da biotecno-

logia; serviços de desenvolvimento de medicamentos 

farmacêuticos no domínio das doenças, perturbações e 

condições psiquiátricas, neurológicas, do sistema ner-

voso central, hormonais, genéticas e do movimento.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cor-de-rosa e azul.

[300]  Prioridade : 2021/08/16  Estados Unidos 

da América N.º 90/884,742

[210]  N.º : N/193211

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estética; massagistas; 

serviços de salões de beleza; serviços de cuidados, 

nomeadamente, serviços de sauna e banhos turcos, no-

meadamente, serviços de instalações de banho turco; 

serviços de beleza prestados em spas sob a forma de 

cuidados cosméticos para o corpo; balneoterapia no-

meadamente tratamentos de doenças, lesões e outras 

enfermidades físicas com banhos, fisioterapia, serviços 

de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193212

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc
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  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193213

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, águas de toilette; óleos 

essenciais para uso pessoal; sabonetes de toilette 

não para uso medicinal; sabonetes perfumados não 

para uso medicinal; leites de l impeza cosméticos; 

preparações cosméticas para tratamentos corporais 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, bálsamos, óleos e loções, máscaras, pomadas 

e pós; produtos cosméticos para os cuidados da pele 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, óleos, loções e máscaras; cosméticos não para 

uso medicinal para a esfoliação da pele sob a forma 

de cremes, geles, óleos e loções; cosméticos não para 

uso medicinal para regenerar a pele sob a forma de 

cremes, geles, produtos para o banho; loções capilares; 

champôs; produtos para depois do champô; óleos para 

amaciar o cabelo; máscaras para os cabelos; prepara-

ções cosméticas para o banho não para uso medicinal 

sob a forma de cremes, geles, leites, óleos; pérolas de 

banho (sem ser para uso medicinal); sais para o banho 

(sem ser para uso medicinal); preparações para desma-

quilhagem sob a forma de mousses, geles, leites, óleos 

e loções.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193214

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estética; massagistas; 

serviços de salões de beleza; serviços de cuidados, 

nomeadamente, serviços de sauna e banhos turcos, no-

meadamente, serviços de instalações de banho turco; 

serviços de beleza prestados em spas sob a forma de 

cuidados cosméticos para o corpo; balneoterapia no-

meadamente tratamentos de doenças, lesões e outras 

enfermidades físicas com banhos, fisioterapia, serviços 

de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193215

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193216

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, águas de toilette; óleos 

essenciais para uso pessoal; sabonetes de toilette 

não para uso medicinal; sabonetes perfumados não 

para uso medicinal; leites de l impeza cosméticos; 

preparações cosméticas para tratamentos corporais 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, bálsamos, óleos e loções, máscaras, pomadas 

e pós; produtos cosméticos para os cuidados da pele 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, óleos, loções e máscaras; cosméticos não para 

uso medicinal para a esfoliação da pele sob a forma 

de cremes, geles, óleos e loções; cosméticos não para 

uso medicinal para regenerar a pele sob a forma de 

cremes, geles, produtos para o banho; loções capilares; 

champôs; produtos para depois do champô; óleos para 

amaciar o cabelo; máscaras para os cabelos; prepara-

ções cosméticas para o banho não para uso medicinal 

sob a forma de cremes, geles, leites, óleos; pérolas de 

banho (sem ser para uso medicinal); sais para o banho 

(sem ser para uso medicinal); preparações para desma-

quilhagem sob a forma de mousses, geles, leites, óleos 

e loções.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193217

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de estética; massagistas; 

serviços de salões de beleza; serviços de cuidados, 

nomeadamente, serviços de sauna e banhos turcos, no-

meadamente, serviços de instalações de banho turco; 

serviços de beleza prestados em spas sob a forma de 

cuidados cosméticos para o corpo; balneoterapia no-

meadamente tratamentos de doenças, lesões e outras 

enfermidades físicas com banhos, fisioterapia, serviços 

de aromaterapia.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193218

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas perfumadas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193219

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

[730]  Requerente : ESSENCES DU MAROC

  Endereço : 5, avenue Lalla Meryem, Souissi Rabat 

Maroc

  Nacionalidade :  Marroquina

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, águas de toilette; óleos 

essenciais para uso pessoal; sabonetes de toilette 

não para uso medicinal; sabonetes perfumados não 

para uso medicinal; leites de l impeza cosméticos; 

preparações cosméticas para tratamentos corporais 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, bálsamos, óleos e loções, máscaras, pomadas 

e pós; produtos cosméticos para os cuidados da pele 

não para uso medicinal sob a forma de cremes, geles, 

leites, óleos, loções e máscaras; cosméticos não para 

uso medicinal para a esfoliação da pele sob a forma 

de cremes, geles, óleos e loções; cosméticos não para 

uso medicinal para regenerar a pele sob a forma de 
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cremes, geles, produtos para o banho; loções capilares; 

champôs; produtos para depois do champô; óleos para 

amaciar o cabelo; máscaras para os cabelos; prepara-

ções cosméticas para o banho não para uso medicinal 

sob a forma de cremes, geles, leites, óleos; pérolas de 

banho (sem ser para uso medicinal); sais para o banho 

(sem ser para uso medicinal); preparações para desma-

quilhagem sob a forma de mousses, geles, leites, óleos 

e loções.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : As cores ouro, tal como 

representados na figura.

[210]  N.º : N/193356

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras minerais para uso in-

dustrial [sem ser para combustível]; óleos lubrificantes; 

óleos de motor (engine oils); óleos para engrenagens; 

óleos lubrificantes para correntes de transmissão; 

óleos para forquilhas dianteiras; óleos de suspensão 

(combustíveis); óleos lubrificantes antiferrugem; óleos 

de filtro (combustíveis); óleos e graxas lubrificantes 

para veículos; óleos lubrificantes sintéticos; óleos para 

filtros de ar (combustíveis); graxas não minerais para 

uso industrial; óleos de motor (motor oils); lubrifican-

tes sólidos; combustível; óleos não minerais para uso 

industrial.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193357

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Carregadores (transportadores) muni-

dos de rodas e respetivas peças e acessórios; máquinas 

de carga-transporte-descarga e respetivas peças e 

acessórios (máquinas e aparelhos de construção); má-

quinas de pavimentação de betão e respetivas peças e 

acessórios; máquinas e aparelhos de mineração e res-

petivas peças e acessórios; máquinas e aparelhos de 

construção e respetivas peças e acessórios; máquinas e 

aparelhos de carga e de descarga e respetivas peças e 

acessórios; limpa-neves e respetivas peças e acessórios; 

máquinas e aparelhos para corte de madeira, para 

marcenaria ou para fabrico de folheado de madeira ou 

de contraplacado; máquinas e instrumentos de lavoura 

com exceção de ferramentas manuais; máquinas e ins-

trumentos para cultivo (não sendo manuais); máquinas 

e instrumentos de ceifar (não sendo manuais); máqui-

nas e instrumentos transformadores de fibras vegetais 

para uso agrícola; prensas de forragem; máquinas de 

corte de forragem (cortadores de alimentos para ani-

mais); máquinas de mistura de forragem (misturadoras 

de rações); trituradoras de blocos de forragem prensa-

da (moinhos de rações); motores principais não elétri-

cos (exceto para veículos terrestres) e respetivas peças; 

máquinas e instrumentos pneumáticos ou hidráulicos; 

elementos de máquinas, exceto para veículos terrestes; 

veios, eixos ou fusos, elementos de máquinas sem se-

rem para veículos terrestres; rolamentos, elementos de 

máquinas sem ser para veículos terrestres; veios, aco-

plamentos ou conectores, elementos de máquinas sem 

serem para veículos terrestres; rolamentos [peças de 

máquinas]; engrenagens e transmissões de potência, 

elementos de máquinas sem serem para veículos ter-

restres; amortecedores, elementos de máquinas sem 

serem para veículos terrestres; molas, elementos de 

máquinas sem serem para veículos terrestres; travões 

(elementos de máquinas sem serem para veículos ter-

restres); válvulas, elementos de máquinas sem serem 

para veículos terrestres; escarificadores elétricos; ar-

rancadores para motores; motores de corrente alterna-
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da e motores de corrente contínua (não incluindo 

aqueles para veículos terrestres, mas incluindo peças 

para motores de corrente alternada e para motores de 

corrente contínua); alternadores; geradores de corren-

te contínua; máquinas para cortar arbustos; podadores 

para jardinagem (máquinas); máquinas agrícolas e ins-

trumentos agrícolas com exceção dos acionados manu-

almente; turbinas a gás (exceto para veículos terres-

tres); geradores de eletricidade; turbinas a gás para 

acionamento de máquinas; geradores de energia portá-

teis para automóveis; máquinas e aparelhos de com-

pactação de resíduos; máquinas trituradoras de resídu-

os; aparelhos de limpeza para uso no fabrico de mate-

riais de substratos semicondutores, ecrãs de cristais lí-

quidos e células solares; máquinas para o fabrico de 

dispositivos com ecrãs de cristais líquidos; máquinas e 

sistemas para o fabrico de semicondutores; máquinas e 

sistemas para o fabrico de circuitos integrados; máqui-

nas e sistemas para o fabrico de células solares; máqui-

nas para o processamento de plástico; máquinas e apa-

relhos a laser para o tratamento de metais; máquinas 

para trabalhar o vidro; máquinas para o fabrico de ar-

tigos têxteis; máquinas e aparelhos para a elevação de 

pavimentos movíveis; transportadores flutuantes pneu-

máticos para movimentação de cargas; máquinas de 

joeirar; máquinas e ferramentas para trabalhar metais; 

alimentadores de matéria-prima [peças de máquinas 

para trabalhar metais]; aparelhos de lavagem; instala-

ções para produção de energia vibratória; instalações 

para conversão de energia térmica; instalações para 

produção de energia a partir de biomassa; máquinas e 

sistemas de tratamento de resíduos industriais; máqui-

nas e sistemas de reciclagem de resíduos; turbinas hi-

dráulicas [exceto para veículos terrestres]; moinhos de 

água; instalações hidroelétricas para produção de ele-

tricidade [centrais hidroelétricas]; instalações eólicas 

para produção de eletricidade [centrais eólicas]; apare-

lhos e geradores de energia das marés; máquinas para 

limpeza de motores de aeronaves; máquinas para lava-

gem de veículos; transportadores de bagagem ou carga 

em aeroportos; máquinas e aparelhos de processamen-

to químico; máquinas e unidades para carbonização 

de resíduos; tanques de combustível para motores de 

combustão interna, sem serem para veículos; equipa-

mento de tratamento de gases de escape para motores 

de foguetes; sistemas de injeção de combustível para 

motores; máquinas e equipamentos químicos para uso 

em centrais petrolíferas e complexos industriais petro-

líferos para controlar a quantidade de armazenamento 

e emissões; reguladores de pressão para a transferên-

cia de fluido nas condutas em instalações de condutas, 

sendo peças de máquinas; máquinas de eliminação de 

resíduos para reciclagem e eliminação de resíduos; má-

quinas de eliminação de resíduos através da pirólise de 

substâncias perigosas; máquinas de tratamento de resí-

duos para produção de gás metano pela fermentação 

de resíduos orgânicos; máquinas de tratamento de re-

síduos que possibilitam a redução do volume e reapro-

veitamento da escória (fertilizantes) gerada pelo resí-

duo de fusão; máquinas e aparelhos para trabalhar pe-

dra; pulverizadores (máquinas) para produção de ci-

mento; pulverizadores (máquinas) para fundição de 

metais não ferrosos; máquinas de tratamento de resí-

duos; máquinas de escavação de túneis; transportado-

res pneumáticos ou hidráulicos para cargas pesadas; 

engrenagens para redução da velocidade de turbinas 

(exceto para veículos terrestres); turbinas [exceto para 

veículos terrestres]; turbinas para produção de energia 

binária; geradores binários de eletricidade; turbinas a 

vapor [exceto para veículos terrestres]; motores diesel 

e peças e acessórios para os mesmos (exceto para veí-

culos terrestres); acoplamentos, para máquinas; gera-

dores de eletricidade e peças e acessórios para os mes-

mos; supercompressores e suas peças e acessórios; tur-

bo-ventiladores para máquinas; compressores para 

máquinas; compressores a vapor; compressores centrí-

fugos; motores a gás, exceto para veículos terrestres; 

robôs para metalurgia, revestimentos e pinturas; robôs 

industriais; dispositivos de abertura e fecho hidráuli-

cos para portas [peças de máquinas] para veículos fer-

roviários; dispositivos de abertura e fecho elétricos de 

portas [peças de máquinas] para veículos ferroviários; 

mecanismos de propulsão, exceto para veículos terres-

tres; bombas [máquinas]; bombas hidráulicas; motores 

hidráulicos; transmissões hidrostáticas; cilindros hi-

dráulicos; máquinas e aparelhos hidráulicos para tra-

balhar metais; equipamento de mineração hidráulica; 

máquinas e aparelhos hidráulicos para engenharia ci-

vil; máquinas e aparelhos hidráulicos de carga e des-

carga; instalações de lavagem para rolamentos de ma-

terial circulante ferroviário; aparelhos de lavagem de 

alta pressão; máquinas industriais para içar redes de 

pesca; máquinas e aparelhos para processamento de 

alimentos ou bebidas; máquinas e aparelhos de pintu-

ra; motores a gasolina [exceto para veículos terrestres]; 

motores a vapor para embarcações, exceto para veícu-

los terrestres; motores a jato [exceto para veículos ter-

restres]; motores de foguetões, exceto para veículos 
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terrestres; válvulas hidráulicas sendo peças de máqui-

nas; atuadores de válvulas hidráulicas; outros elemen-

tos de máquinas, exceto para veículos terrestres; robôs 

industriais; unidades de controlo hidráulico para má-

quinas e equipamentos elétricos; servos motores, sem 

serem para veículos terrestres; unidades de controlo 

hidráulico para máquinas e equipamentos de metalur-

gia; unidades de controlo hidráulico para equipamen-

tos de mineração; máquinas e aparelhos para fabrico 

de pasta de papel, fabrico de papel ou para trabalhar 

papel; máquinas e aparelhos de impressão ou encader-

nação; máquinas para fazer calçado; máquinas para 

curtir couro; máquinas e aparelhos para fabrico de vi-

draria; máquinas e aparelhos de embalagem ou acon-

dicionamento; máquinas e aparelhos para o fabrico de 

produtos de borracha; máquinas de lavar elétricas para 

uso industrial; máquinas de lavar elétricas; máquinas 

de lavar louça para uso industrial; máquinas de lavar 

louça; máquinas enceradoras elétricas, para uso indus-

trial; máquinas enceradoras elétricas; aspiradores elé-

tricos para uso industrial; aspiradores elétricos; bate-

deiras elétricas; máquinas de mistura de alimentos 

para uso comercial; máquinas para descascar alimen-

tos para uso comercial; máquinas de corte de alimen-

tos para uso comercial; sistemas de estacionamento 

mecânicos; máquinas e aparelhos para a elevação de 

soalhos; turbinas a vapor para navios; caldeiras para 

motores; caldeiras de motor para barcos; sondas de 

perfuração, flutuantes ou não flutuantes; transportado-

res de triagem para inspeção de bagagem em aeropor-

tos; aparelhos de transporte e manuseamento de carga 

utilizados para inspeção de bagagem em aeroportos; 

equipamento de manuseamento e transporte de carga 

com função de triagem automática de bagagem para 

uso em terminais de aeroportos; sopradores (máqui-

nas) para testar túneis de vento; motores elétricos, ex-

ceto para veículos terrestres; engrenagens de levanta-

mento e enrolamento; desintegradores [para processa-

mento químico]; máquinas e aparelhos de formação de 

metais primários; pulverizadores acionados eletrica-

mente para desinfeção, inseticidas e desodorizantes 

[exceto para uso agrícola]; silenciadores para motoci-

clos; velas de ignição para motociclos; turbocompres-

sores para motociclos (supercompressores); motores de 

combustão interna, exceto para veículos terrestres; 

motores a gasolina, exceto para veículos terrestres; 

motores, exceto para veículos terrestres; máquinas dis-

tribuidoras de combustível para estações de serviço; 

dispositivos de abertura de portas elétricos; máquinas 

e aparelhos compactadores de resíduos para uso indus-

trial; máquinas de trituração de resíduos para uso in-

dustrial; impressoras 3D.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193358

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Instalações fotovoltaicas para a produ-

ção de eletricidade [centrais fotovoltaicas]; máquinas e 

instrumentos para controlo de consumo de energia; 

geradores de energia usando células solares; regulado-

res de fontes de alimentação; pilhas de combustível ge-

radoras de energia; células solares; painéis solares para 

produção de eletricidade; aparelhos de conversão de 

bateria e eletricidade para sistemas de estabilização de 

fornecimento de energia de aeronaves; equipamento 

de fornecimento de energia usado em sistemas de esta-

bilização de fornecimento de energia de aeronaves; 

máquinas e aparelhos de controlo para uso em gerado-

res; máquinas e equipamentos de medição para medir 

a quantidade de eletricidade usada para anti-corrosão 

elétrica de condutas em instalações de oleodutos; dis-

positivos de monitoramento remoto para o status de 

operação de equipamentos oleodutos; sistemas de ex-

tinção de incêndio para equipamentos de oleodutos; 

máquinas e aparelhos para proteção elétrica contra 

corrosão para uso em instalações de oleodutos; elétro-

dos para proteção elétrica contra corrosão para uso 

em instalações de oleodutos; software para monitori-

zar e gerir o consumo de energia; conversores de ener-

gia; máquinas e aparelhos de distribuição ou controlo 

de energia; fontes de alimentação sem contato ou iso-

ladas; carregadores para uso em veículos elétricos; 

aparelhos e instrumentos de laboratório; equipamento 

de calibração para balanças eletrónicas para testes em 

túneis de vento; máquinas e instrumentos de medição 
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ou teste; máquinas, aparelhos eletrónicos e suas peças; 

sistemas automatizados de cultura de células em labo-

ratório; programas de computador para gestão de lo-

gística para instituições médicas; simuladores de gera-

dores de incêndio para exercícios de incêndio e evacu-

ação de incêndio e exercícios de resgate; sistemas de 

deteção de água corrente para equipamento de extin-

ção de incêndio para a realização de simulações de in-

cêndio e de evacuação de incêndio e simulações de 

resgate; sensores de temperatura para a realização de 

exercícios de combate a incêndios e exercícios de eva-

cuação e salvamento em caso de incêndio; programas 

de computador para operar dispositivos em contento-

res de aeronaves; simuladores de treino de perícia na 

operação e manutenção de veículos terrestres, aéreos 

ou marítimos; máquinas e aparelhos meteorológicos 

de aviação para testes em túneis de vento; máquinas e 

aparelhos meteorológicos de aviação para experiências 

em túneis de vento; equipamento de calibragem de ba-

lanças eletrónicas para experiências em túneis de ven-

to; dispositivos de controlo para medição de pressão; 

controlos para equipamentos de medição de pressão; 

incubadoras de temperatura constante (para uso em 

laboratório); simuladores para treino de perícia na 

operação de veículos terrestres, aéreos ou marítimos; 

máquinas e instrumentos de medição do desempenho 

de aeronaves; instrumentos de medição eletromagnéti-

ca para medir o desempenho de aeronaves; computa-

dor e software para medir o desempenho de aerona-

ves; instrumentos de medição de precisão para bancos 

de testes de aeronaves; simuladores de treino de voo 

para aeronaves; simuladores para armas aerotranspor-

tadas e treino tático; simuladores de treino de manu-

tenção de aeronaves; baterias; conversores elétricos; 

fontes de alimentação com tensão estabilizada; bate-

rias de armazenamento para veículos ferroviários; ba-

terias de níquel-hidreto metálico para sistemas gera-

dores de energia; baterias de armazenamento de hi-

dreto de níquel; acumuladores [baterias]; baterias de 

armazenamento para distribuição ou controlo de ener-

gia; dispositivos elétricos de armazenamento para dis-

tribuição ou controlo de energia; blocos de terminais 

para distribuição ou controlo de energia; conversores 

de corrente contínua/corrente alterna para distribui-

ção de energia; painéis de conexão; controladores de 

câmara de vídeo; unidades de controlo remoto para 

câmaras de vídeo; dispositivos de posicionamento para 

câmaras; câmaras de vigilância por vídeo; aparelhos e 

instrumentos de telecomunicações; equipamento de 

inspeção de bagagem; sistemas de inspeção não des-

trutiva por meio de raios-X usados para inspeção de 

bagagem em aeroportos; sopradores (dispositivos de 

teste) para uso em experiências em túneis de vento; re-

frigeradores de ar (dispositivos de teste) para uso em 

experiências em túneis de vento; ozonizadores [ozoni-

zadores]; células eletrolíticas; ensaiadores [aparelhos 

para o controlo] de ovos; caixas registadoras; máqui-

nas de contagem ou classificação de moedas; máquinas 

fotocopiadoras; instrumentos matemáticos; máquinas 

de carimbo de hora e a data; relógios de ponto [dispo-

sitivos de registo de tempo]; máquinas de escritório 

para cartões perfurados; máquinas de votação; apare-

lhos de verificação de selos postais; mecanismos acio-

nados por moedas para operação de portões de par-

ques de estacionamento; aparelhos e equipamentos de 

salvamento (socorro); bocais para mangueiras de in-

cêndio; extintores de incêndio; sistemas de pulveriza-

dores para proteção contra incêndios; alarmes contra 

incêndio; capacetes de segurança (proteção contra aci-

dentes); simuladores de treino desportivo; cartões com 

chip eletrónico codificados para identificação de utili-

zadores de veículos ou de dispositivos eletrónicos; cha-

ves eletrónicas com circuitos eletrónicos integrados 

para arranque de motores de veículos; chaves eletróni-

cas com circuitos eletrónicos integrados para bloquear 

e desbloquear a direção de veículos; chaves eletrónicas 

com circuitos eletrónicos integrados para trancar e 

destrancar portas de veículos; simuladores de condu-

ção de veículos para fins de treino; luzes de aviso de 

avarias de veículos, não sendo peças de veículos; cha-

ves eletrónicas para veículos; hardware para controlo e 

análise de sistemas de operação de linhas ferroviárias; 

software para deteção de anomalias em veículos ferro-

viários ou desgaste de peças de veículos ferroviários; 

dispositivos de deteção e alarme de anomalias em veí-

culos ferroviários ou desgaste de peças de veículos fer-

roviários; aparelhos de sinalização ferroviária, lumi-

nosos ou mecânicos; aparelhos para a segurança do 

tráfego ferroviário; triângulos de aviso de avaria do 

veículos; barras luminosas de emergência para veícu-

los [sinais luminosos]; varetas medidoras de nível para 

veículos; máquinas e aparelhos de radiocomunicação 

para veículos; aparelhos para mergulhadores, não sen-

do para uso em desporto; alarmes contra fugas de gás; 

células e baterias elétricas; conversores rotativos; pu-

blicações eletrónicas descarregáveis; alarmes antirrou-

bo; sinais de trânsito, luminosos ou mecânicos; tubos 

de raios-X não sendo para uso médico; interruptores 

elétricos; conversores de frequência; tubos de elétro-

nes; retificadores de corrente; condensadores elétricos; 
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resistências elétricas; instrumentos de medida elétri-

cos; elétrodos de fornos elétricos; telégrafos (aparelhos 

elétricos); limitadores de corrente; controladores de 

corrente; campainhas elétricas; telefones; fios elétricos 

revestidos; transformadores de tensão elétricos; eti-

quetas de identificação por radiofrequência (RFID); 

dispositivos para deteção de anomalias em veículos 

ferroviários ou desgaste de peças de veículos ferroviá-

rios utilizando etiquetas RFID; software de aplicação; 

estojos adaptados para telefones inteligentes; máqui-

nas de faturação; programas descarregáveis de assis-

tentes digitais pessoais para notificação de emergên-

cias; assistentes pessoais digitais; contadores; vestuário 

de proteção contra acidentes; calculadoras operadas 

manualmente; programas descarregáveis de assistentes 

digitais pessoais para notificação de assédio sexual; 

alarmes elétricos e eletrónicos antirroubo; chaves ele-

trónicas; programas de jogos eletrónicos; programas 

de computador; capacetes de proteção contra aciden-

tes para motociclistas; óculos de proteção; luvas de 

proteção contra acidentes; aparelhos de alarme de se-

gurança pessoal; etiquetas com chips integrados de 

identificação por radiofrequência [RFID]; máquinas 

para calibragem de pneus para veículos terrestres; dis-

positivos eletrónicos de bloqueio e desbloqueio da di-

reção de motociclos e de arranque dos respetivos mo-

tores; chaves eletrónicas portáteis do tipo cartão com 

circuitos eletrónicos integrados para o bloqueio e des-

bloqueio da direção de motocicletas e de arranque dos 

respetivos motores; contadores para motociclos, nome-

adamente velocímetros, taquímetros e indicadores do 

nível de gasolina; baterias para motociclos; óculos de 

proteção contra acidentes para motociclistas; fatos de 

proteção contra acidentes para motociclistas; capace-

tes de proteção contra acidentes para condutores de 

veículos; óculos; óculos de proteção para desporto; 

óculos de proteção para motociclistas; óculos de sol; 

programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo 

do tipo de salão de jogos; programas de jogos de vídeo 

para o consumidor; circuitos eletrónicos e CD-ROM 

gravados com programas para jogos portáteis com 

ecrãs de cristais líquidos; capacetes de proteção contra 

acidentes para desporto; velocímetros; taquímetros; 

medidores de temperatura da água; termómetros para 

óleo; indicadores do nível de combustível; máquinas e 

aparelhos de radiocomunicação marítima; estojos 

adaptados para telefones móveis; correias para telefo-

nes móveis; tampões para os ouvidos para nadadores; 

tampões para os ouvidos para mergulhadores; man-

gueiras de combate a incêndios; equipamento fotográ-

fico; máquinas e aparelhos cinematográficos; máquinas 

e aparelhos óticos; medidores e testadores elétricos ou 

magnéticos; fios e cabos elétricos; barcos-bomba con-

tra incêndios; satélites para uso científico; veículos de 

combate a incêndios; máscaras de proteção contra o 

pó; máscaras contra fugas de gás; máscaras de solda-

dura; vestuário à prova de fogo; capuches almofadados 

de proteção e prevenção de desastres [equipamento de 

salvamento]; apitos para desporto; cintos de pesos para 

mergulhadores; tanques de ar [para mergulho]; tubos 

respiradouros para mergulho; reguladores para mer-

gulho; ficheiros de música descarregáveis; ficheiros de 

imagens descarregáveis; discos de vídeo e fitas de ví-

deo gravados; filmes cinematográficos impressionados; 

películas para diapositivos, impressionados.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193359

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Caldeiras, não sendo peças de máqui-

nas ou motores principais não elétricos; permutadores 

de calor não sendo peças de máquinas; reactores nu-

cleares; equipamentos de remoção de gás inflamável 

para centrais de energia nuclear; gaseificação para 

fins industriais; fornos geradores de gás para uso in-

dustrial; torneiras para canalização; equipamento de 

tratamento de cinzas volantes para incineradores de 

resíduos comerciais para solidificação de cimento de 

cinzas volantes de incineração de resíduos (incinerado-

res para eliminação de resíduos); aparelhos de fusão e 

processamento de resíduos (aparelhos de aquecimento 

para utilização no tratamento de materiais residuais); 

aparelhos de temperatura constante para câmaras 

(equipamento de tratamento do ar); câmaras de tem-

peratura constante com função de ajuste de tempera-
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tura (equipamento de tratamento do ar); fornos de de-

composição térmica de resíduos; incineradores de lixo; 

recipientes de pressão especialmente adaptados para 

reatores nucleares; fornos de aquecimento [para uso 

industrial]; aparelhos de secagem de carvão para for-

nos de coque; aparelhos de secagem para uso na seca-

gem do carvão de coque em fornos de coque de grande 

capacidade; secadores de tubo para fornos de coques 

de carvão; aparelhos de secagem para tratamento de 

secagem de grande capacidade de lenhite; aparelhos 

de dessecação para uso industrial; equipamentos de 

dessulfurização de gases de combustão; aparelhos de 

tratamento de esgotos; aparelhos de tratamento de 

esgoto por fermentação de metano; aparelhos de fer-

mentação de gás metano para tratamento de esgotos; 

aparelhos de tratamento de esgotos; equipamentos de 

tratamento de lamas (instalações de purificação de 

água); instalações de purificação de água; fornos de 

calcinação para fins industriais; máquinas de refrige-

ração para produção de cimento; fornos rotativos para 

uso industrial; fornos elétricos [para uso industrial]; 

máquinas e aparelhos para o tratamento de lamas (ins-

talações de purificação de água); instalações e apare-

lhos de ventilação [ar condicionado]; geradores de iões 

negativos para esterilização elétrica comercial; díodos 

emissores de luz [LED]; luminárias de díodos emissor 

de luz [LED]; permutadores para fins de ventilação 

(instalações para ventilação); aparelhos geradores de 

vapor [para processamento químico]; evaporadores; 

destiladores (para tratamento químico); esterilizado-

res de leite; fornos industriais; aparelhos de secagem 

de forragem; aparelhos de ar-condicionado [para uso 

industrial]; máquinas e aparelhos de congelamento; 

secadores de roupa, eléctricos, para fins industriais; 

aparelhos de secagem do cabelo para salões de be-

leza ou cabeleireiros, exceto cadeiras; aparelhos e 

instalações de cozinha para uso comercial; máquinas 

de secar louça para uso industrial; tanques de trata-

mento de águas residuais para uso industrial; tanques 

sépticos para fins industriais; aquecedores solares de 

água; aparelhos para a purificação da água; torneiras 

para água potável; válvulas de controlo do nível para 

tanques; aparelhos de secagem para processamento 

químico; recuperadores para processamento químico; 

aparelhos geradores de vapor para uso em processa-

mentos químicos; evaporadores para processamentos 

químicos; permutadores de calor para processamento 

químico; aparelhos de ar condicionado para uso in-

dustrial; aquecedores de toalhas a vapor para uso em 

cabeleireiros; máquinas de secar o cabelo para uso em 

salões de beleza; aparelhos a vapor para uso em sa-

lões de beleza; bacias para lavar a cabeça para uso em 

barbearias; aparelhos desinfetantes de louça para uso 

industrial; aparelhos de purificação de água para uso 

industrial; aparelhos de destilação não sendo para uso 

científico; máquinas e aparelhos de congelação para 

uso industrial; faróis para motociclos; luzes traseiras 

para motociclos; lâmpadas indicadoras de direção para 

motocicletas; aparelhos de secagem para a manufatura 

de matérias têxteis; máquinas para fabrico de gelados 

para uso industrial; máquinas para o fabrico de pão 

para uso industrial; máquinas de secagem de contra-

placado; aparelhos de secagem de colheitas; lâmpadas 

elétricas e outros aparelhos de iluminação; panelas de 

aquecimento não elétricas; aquecedores de bolso; boti-

jas de água quente; fogões [aquecedores de ambiente] 

para uso doméstico, não elétricos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193360

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Estruturas basculantes, partes de va-

gões ferroviários; carrinhos de empurrar para explo-

ração mineira; carros extratores para mineração; tele-

féricos para manuseamento de carga ou mercadorias; 

motores de tração; motores principais não elétricos 

para veículos terrestres, não incluindo as respetivas 

peças; veios, eixos ou fusos, elementos de máquinas 

para veículos terrestres; caixas de eixos e rolamentos 

de roda para veículos terrestres; acoplamentos ou 

conectores de eixos [elementos de máquinas para veí-

culos terrestres]; rolamentos [elementos de máquinas 

para veículos terrestres]; transmissões para veículos 

terrestres; amortecedores [elementos de máquinas 

para veículos terrestres]; molas [elementos de máqui-
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nas para veículos terrestres]; travões [elementos de 

máquinas para veículos terrestres]; alarmes antirroubo 

para veículos; motores de corrente alterna ou motores 

de corrente contínua para veículos terrestres, não in-

cluindo as suas peças; aerodeslizadores (hovercrafts); 

veículos motorizados de duas rodas, bicicletas e suas 

peças e acessórios; motores de motociclos; sistemas de 

suspensão de motociclos; amortecedores de direção 

para motociclos; correntes para motociclos; correntes 

de transmissão para motociclos; amortecedores para 

motociclos; travões para motociclos; calibres de tra-

vões [peças de motociclos]; cabos de travão para mo-

tociclos; calços de travões para motociclos; discos de 

travões para motociclos; tambores de travões para mo-

tociclos; pastilhas de travão para motociclos; tubos de 

travões para motociclos; cilindros principais de travões 

para motociclos; revestimentos de travões para moto-

ciclos; rolamentos para motociclos; sistemas de alarme 

para motociclos; fechaduras antirroubo para motoci-

clos; dispositivos antirroubo para motociclos; engrena-

gens de mudança de velocidade para motociclos; care-

nagens para veículos de duas rodas; motores elétricos 

para veículos de duas rodas; carrinhos; remendos 

de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-

-ar ou pneus; carrinhos de bebé; riquexós; carrinhos 

por tração humana; carruagens puxadas por cavalos; 

atrelados para bicicletas [carrinhos de duas rodas]; re-

boques [veículos]; aeronaves e peças e acessórios para 

as mesmas; barcos a motor com volantes semelhantes 

a guiadores de motociclos, e suas peças e acessórios; 

hélices de navios; sistemas de propulsão marítima sen-

do peças para embarcações; propulsores a hélice [para 

embarcações]; helicópteros e peças e acessórios para 

os mesmos; dispositivos de comando (direção) para 

navios; veículos aéreos não tripulados [UAVs]; vagões 

elétricos; locomotivas; coberturas metálicas para ga-

rantirem o fornecimento de energia ou a ligação de 

aquecedores de derretimento de neve para vagões 

ferroviários (peças de vagões ferroviários); coberturas 

metálicas de carrocerias para proteção de partes de 

vagões e equipamentos ferroviários contra água, neve 

ou lama, sendo peças de vagões ferroviários; material 

circulante ferroviário e suas peças e acessórios; porta-

-bagagens em rede para vagões ferroviários; rodas 

para vagões ferroviários; assentos para vagões ferrovi-

ários; carrocerias de vagões ferroviários; alças de mão 

para vagões ferroviários; coletores de corrente e apa-

relhos para vagões ferroviários (peças de vagões fer-

roviários); bogies  para vagões ferroviários; chassis 

de rodas para vagões ferroviários; portas para vagões 

ferroviários; acoplamentos ferroviários; elementos 

mecânicos para veículos terrestres; embarcações ma-

rítimas equipadas com instalações para produção, ar-

mazenamento e escoamento de petróleo e gás natural; 

veículos ferroviários de alta velocidade; locomotivas 

elétricas; veículos ferroviários subterrâneos; vagões 

ferroviários de passageiros; engrenagens de redução 

de velocidade para navios; trenós e veículos de trenós 

[veículos]; pára-quedas; fechos hidráulicos de portas e 

suas peças para veículos ferroviários; carruagens para 

transporte de mercadorias para assistência a aerona-

ves em aeroportos; sistemas de abertura elétricos de 

portas para vagões ferroviários e suas peças (peças de 

vagões ferroviários); carrinhos de manuseio de merca-

dorias para apoio de aeronaves em aeroportos; carri-

nhos de mão ferroviários; vagões ferroviários; material 

rolante para ferrovias; carros limpa-neves para cami-

nhos-de-ferro; buzinas para veículos; beliches para 

dormir para veículos; teleféricos; braços de suspensão 

para teleféricos; tampas de escotilhas ajustadas para 

vagões ferroviários para evitar a entrada de água e 

humidade, enquanto peças estruturais para vagões fer-

roviários; veículos movimentadores de vagões móveis; 

assentos de veículos; chassis para vagões ferroviários; 

bogies  ferroviários; amortecedores para material 

circulante ferroviário; carrocerias para vagões ferrovi-

ários; bordos [saliências] de aros de rodas de caminhos 

de ferro; portas para veículos; estribos para veículos; 

chassis para veículos; janelas para veículos; carros-

-restaurante; bandas de rodagem para recauchutagem 

de pneus para veículos utilizados na indústria da cons-

trução civil; pneus para rodas de veículos florestais; 

câmaras-de-ar para rodas de veículos florestais; auto-

motoras funiculares; motores a vapor para material 

rolante ferroviário, automóveis e motociclos; veículos 

ferroviários; pneus para veículos agrícolas; sistemas de 

abertura de portas para vagões ferroviários (peças de 

vagões ferroviários); pantógrafos para vagões ferroviá-

rios (peças de vagões ferroviários); navios e suas peças 

e acessórios; automóveis e suas peças e acessórios; 

motociclos; ciclomotores; scooters (veículos); bicicletas 

elétricas; veículos utilitários; veículos side-by-side ; 

veículos todo-o-terreno; pequenos barcos planadores; 

cadeiras de rodas; veículos de fornecimento de energia.

[540]  Marca : 
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[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193366

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de diversão e aparelhos para 

uso no parque de diversões; brinquedos; bonecas; jo-

gos Go; xadrez japonês [jogos Shogi]; cartas de jogar 

japonesas [Utagaruta]; jogos de dados; jogos de tabu-

leiro japoneses [Sugoroku]; copos para dados; jogos 

de damas Chineses (jogos); jogos de xadrez; jogos de 

damas; aparelhos de prestidigitação; dominós; cartas 

de jogar; cartas de jogar japonesas [Hanafuda]; Mah-

-jong; máquinas e aparelhos de jogos; equipamentos 

de bilhar; equipamentos de desporto, exceto para surf, 

esqui aquático e mergulho; equipamentos de desporto 

para o surf, esqui aquático e mergulho; carrosséis para 

parque de diversões; veículos para parques de diver-

sões (brinquedos); aparelhos para a pesca; brinquedos 

sob a forma de miniaturas de motociclos; motociclos 

para brincar controlados por rádio; modelos em plás-

tico de motociclos (brinquedos); consolas de jogos de 

vídeo de uso doméstico com corridas de motociclos; 

máquinas de jogos de vídeo do tipo de salão de jogos 

com corridas de motos; máquinas de jogos de vídeo do 

tipo de salão de jogos; máquinas de jogos de vídeo de 

uso doméstico; jogos portáteis com ecrãs de cristais lí-

quidos; veículos para crianças [brinquedos]; modelos à 

escala (brinquedos); modelos de plástico (brinquedos); 

modelos em metal (brinquedos); brinquedos para ani-

mais domésticos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193368

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

[730]  Requerente : KAWASAKI JUKOGYO KA-

BUSHIKI KAISHA (Kawasaki Heavy Industries, 

Ltd.)

  Endereço : 1-1, Higashikawasaki-cho 3-chome, 

Chuo-ku, Kobe, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Instalação, vistoria, manutenção ou re-

paração de turbinas de gás; instalação, vistoria, manu-

tenção ou reparação de geradores de energia; instala-

ção, manutenção ou reparação de centrais elétricas; 

reparação ou manutenção de caldeiras; reparação ou 

manutenção de permutadores de calor; reparação ou 

manutenção de centrais de energia nuclear; reparação 

ou manutenção de máquinas de tratamento de resídu-

os industriais; reparação ou manutenção de aparelhos 

de limpeza de ecrãs de cristais líquidos, painéis, semi-

condutores e células solares; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos de processamento de semi-

condutores; reparação ou manutenção de aparelhos de 

processamento de pastilhas de silício e pastilhas de si-

lício semicondutoras para células solares; reparação ou 

manutenção de aparelhos de processamento a laser 

para o fabrico de células solares; reparação ou manu-

tenção de fábricas têxteis; reparação ou manutenção 

de aparelhos para a elevação de pavimentos movíveis; 

reparação ou manutenção de máquinas de crivagem do 

solo; reparação ou manutenção de máquinas e ferra-

mentas para trabalhar os metais; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos de carga e descarga; 

reparação ou manutenção de aparelhos de fornecimen-

to de matéria-prima para máquinas e aparelhos de 

processamento de metal; reparação ou manutenção de 

aparelhos de limpeza de aeronaves; reparação ou ma-

nutenção de aparelhos de limpeza de substratos de vi-

dro para o fabrico de ecrãs de cristais líquidos; repara-

ção ou manutenção de aparelhos de diversão; repara-

ção ou manutenção de geradores fotovoltaicos; repara-

ção ou manutenção de sistemas geradores de energia 

química de resíduos orgânicos; reparação ou manuten-

ção de centrais térmicas, hidroelétricas, nucleares e 

eólicas; reparação ou manutenção de unidades de fon-

tes de alimentação; reparação ou manutenção de má-

quinas e aparelhos médicos; reparação ou manutenção 

de dispositivos de cultura de células para fins médicos 

e de diagnóstico; reparação ou manutenção de apare-

lhos de cultura de células para ensaios e investigação; 

reparação ou manutenção de instalações geradoras de 

energia hidroelétrica; reparação e manutenção de cen-
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trais eólicas; reparação ou manutenção de instalações 

geradoras de energia por marés; reparação ou manu-

tenção de equipamentos de transporte de bagagem ou 

carga para aeroportos; reparação ou manutenção de 

aparelhos de inspeção de bagagem; reparação ou ma-

nutenção de transportadores de triagem usados para 

inspeções de bagagem em aeroportos; reparação ou 

manutenção de aparelhos de transporte de movimen-

tação de carga usados para inspeções de bagagem em 

aeroportos; reparação ou manutenção de aparelhos de 

inspeção não destrutiva por meio de raios-X usados 

para inspeção de bagagens em aeroportos; reparação 

ou manutenção de aparelhos de incineração de resídu-

os; reparação ou manutenção de fábricas de produtos 

químicos; reparação ou manutenção de aparelhos de 

secagem usados para secagem de grande capacidade 

de carvão bruto para processamento em forno de co-

que; reparação ou manutenção de aparelhos de desse-

cação para uso industrial; reparação ou manutenção 

de instalações de dessulfurização de gases de combus-

tão; reparação ou manutenção de tanques de armaze-

namento de metal; reparação ou manutenção de reci-

pientes de armazenamento de metal; reparação ou ma-

nutenção de reboques; reparação ou manutenção de 

geradores de incêndios simulados para exercícios de 

simulação de incêndio e evacuação de incêndio e exer-

cícios de resgate; reparação ou manutenção de siste-

mas de deteção de água corrente para equipamento de 

extinção de incêndio para a realização de simulações 

de incêndio e de evacuação de incêndios e simulações 

de resgate; reparação ou manutenção de sensores de 

temperatura para simulações de incêndio e evacuação 

de incêndio e simulações de resgate; reparação ou ma-

nutenção de uma central que consiste em sistemas de 

armazenamento, fornecimento e consumo de hidrogé-

nio gasoso em instalações de lançamento de foguetes; 

reparação ou manutenção de tanques para armazena-

mento de hidrogénio liquefeito em instalações de lan-

çamento de foguetes; reparação ou manutenção de 

condutas; reparação ou manutenção de instalações de 

incineração de resíduos; reparação ou manutenção de 

tanques de tratamento de dejetos humanos em instala-

ções de tratamento de fermentação de gás metano; re-

paração ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

processamento químico; reparação ou manutenção de 

estações de tratamento de resíduos; reparação ou ma-

nutenção de aparelhos de tratamento de esgotos; repa-

ração ou manutenção de aparelhos de tratamento do 

lodo; reparação ou manutenção de aparelhos de purifi-

cação de água para abastecimento de água; reparação 

ou manutenção de fábricas de cimento; reparação ou 

manutenção de centrais não-ferrosas; reparação ou 

manutenção de aparelhos de tratamento de resíduos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

tratamento de lodo; reparação ou manutenção de má-

quinas e aparelhos de mineração; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos de construção; repa-

ração ou manutenção de máquinas de perfuração de 

túneis; reparação ou manutenção de máquinas trans-

portadoras; reparação ou manutenção de contenções 

de aeronaves para manutenção ou pintura de aerona-

ves equipadas com portas automáticas e robôs indus-

triais; reparação ou manutenção de aparelhos de trans-

porte de pesos; reparação ou manutenção de robôs in-

dustriais; reparação ou manutenção de robôs médicos; 

reparação e manutenção de navios; reparação e manu-

tenção de estruturas offshore (estruturas em mar alto); 

construção naval; reparação de bicicletas; reparação 

ou manutenção de automóveis; reparação ou manuten-

ção de motociclos, motonetas, ciclomotores e outros 

veículos de duas rodas; reparação ou manutenção de 

motores elétricos; reparação ou manutenção de máqui-

nas e aparelhos de distribuição de energia ou de con-

trolo; reparação ou manutenção de geradores de ener-

gia; reparação ou manutenção de máquinas e instru-

mentos de arar, exceto ferramentas manuais; repara-

ção ou manutenção de máquinas e instrumentos de 

cultivo; reparação ou manutenção de máquinas e im-

plementos para colheita; reparação ou manutenção de 

máquinas e implementos de processamento de fibras 

vegetais; reparação ou manutenção de prensas de for-

ragem; reparação ou manutenção de cortadores de for-

ragem; reparação ou manutenção de misturadores de 

forragem; reparação ou manutenção de moinhos de 

forragem; reparação ou manutenção de trituradoras de 

blocos de forragem prensada; reparação ou manuten-

ção de conversores de energia; reparação ou manuten-

ção de impressoras de computador para gestão logísti-

ca em hospitais; reparação ou manutenção de termi-

nais de computador para gestão logística em hospitais; 

reparação ou manutenção de centrais de biomassa; re-

paração ou manutenção de embarcações pessoais; ins-

talação, manutenção e reparação de vias férreas; for-

necimento de informações relacionadas com a repara-

ção ou manutenção de material circulante ferroviário; 

reparação e manutenção de veículos terrestres, maríti-

mos, aéreos e ferroviários; reconstrução personalizada 

de veículos terrestres existentes e peças estruturais 

para os mesmos; fornecimento de informações sobre 

instalação, manutenção e reparação de vias férreas; 
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diagnóstico remoto de veículos ferroviários por meio 

de telecomunicações (serviços de reparação); instala-

ção, manutenção e reparação de aparelhos para dete-

tar anormalidades em veículos ferroviários ou desgaste 

de peças de veículos ferroviários; reparação de moto-

res de combustão interna; reparação de motores; servi-

ços de construção; consultoria de construção; opera-

ção e manutenção de equipamentos de construção; 

manutenção ou reparação de aeronaves; reparação ou 

manutenção de material circulante ferroviário; repara-

ção ou manutenção de máquinas e instrumentos óti-

cos; reparação ou manutenção de alarmes de incêndio; 

reparação ou manutenção de aparelhos industriais de 

aquecimento e resfriamento; manutenção ou repara-

ção de queimadores; reparação ou manutenção de 

bombas; reparação ou manutenção de máquinas e apa-

relhos de congelamento para uso industrial; reparação 

ou manutenção de máquinas e aparelhos eletrónicos; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

telecomunicações; reparação ou manutenção de apare-

lhos de iluminação elétrica; reparação ou manutenção 

de aparelhos e instrumentos de laboratório; reparação 

ou manutenção de máquinas e instrumentos de medi-

ção e teste; reparação ou manutenção de armas de 

fogo; reparação ou manutenção de máquinas e apare-

lhos de fabrico de artigos de vidro; reparação ou ma-

nutenção de fornos industriais; reparação ou manuten-

ção de máquinas e sistemas para o fabrico de circuitos 

integrados; reparação ou manutenção de máquinas e 

sistemas de fabrico de semicondutores; reparação ou 

manutenção de máquinas e aparelhos para processa-

mento de alimentos ou bebidas; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos para a indústria ma-

deireira, processamento de madeira ou fabrico de fo-

lheados ou contraplacado; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos têxteis; reparação ou manu-

tenção de máquinas e aparelhos de pintura; reparação 

ou manutenção de máquinas e implementos agrícolas; 

reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos de 

processamento de plástico; reparação ou manutenção 

de tanques de armazenamento; reparação ou manuten-

ção de equipamentos de postos de gasolina; reparação 

ou manutenção de sistemas mecânicos de estaciona-

mento; reparação ou manutenção de aparelhos de es-

tacionamento de bicicletas; reparação ou manutenção 

de aparelhos de cozinha para uso industrial; reparação 

ou manutenção de instalações de lavagem de veículos; 

reparação ou manutenção de máquinas de limpeza de 

pavimentos movidas a energia; reparação ou manuten-

ção de aparelhos de carrosséis de feiras; reparação ou 

manutenção de equipamentos de controlo de poluição 

da água; reparação ou manutenção de aparelhos de 

purificação de água para uso industrial; reparação ou 

manutenção de máquinas e aparelhos compactadores 

de resíduos para fins industriais; reparação ou manu-

tenção de máquinas de trituração de resíduos para fins 

industriais; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos de mergulho; reparação e manutenção de 

impressoras 3D; reparação de máquinas e aparelhos 

de jogos; esterilização de aparelhos e instrumentos 

médicos; aluguer de máquinas e aparelhos de constru-

ção; aluguer de máquinas e aparelhos de mineração.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/09/28  Japão

N.º 2021-120216

[210]  N.º : N/193401

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

[730]  Requerente : Alydia Health, Inc.

  Endereço : 3475 Edison Way, Suite J, Menlo Park, 

California 94025, U.S.A

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos médicos 

para o tratamento da hemorragia; dispositivos médicos 

destinados ao tratamento da hemorragia pós-parto; 

dispositivos médicos, designadamente, tamponamento 

usado no tratamento da hemorragia pós-parto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193410

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, Estados Unidos da Amé-

rica

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : Computadores; computadores quân-

ticos; equipamento de computador e programas in-

formáticos; equipamento de computador e programas 

informáticos para análise de tecnologia de informação 

e gestão de dados; equipamento de computador e pro-

gramas informáticos para o desenvolvimento de apli-

cações; equipamento de computador e programas in-

formáticos para computação em nuvens; equipamento 

de computador e programas informáticos para compu-

tação cognitiva; equipamento de computador e progra-

mas informáticos para inteligência artificial; equipa-

mento de computador e programas informáticos para 

tecnologia blockchain; equipamento de computador e 

programas informáticos para computação quântica e 

programação quântica; equipamento de computador, 

nomeadamente unidades de banda magnética (pro-

cessamento de dados), cassetes magnéticas, circuitos 

impressos, circuitos integrados, teclados de computa-

dor, discos compactos (áudio-vídeo), discos ópticos, 

acopladores informáticos (processamento de dados), 

disquetes, suportes magnéticos de dados; equipamento 

de computador, nomeadamente ecrãs de vídeo, digita-

lizadores, impressoras, interfaces (processamento de 

dados), leitores (processamento de dados), programas 

informáticos (programas gravados), microprocessado-

res, modems, monitores, computadores, memórias de 

computador, periféricos de computador; adaptadores 

para computadores; componentes para computadores; 

equipamento de processamento de dados; aparelhos 

de processamento de dados para gestão de dados e 

informação; semicondutores; suportes electrónicos 

legíveis por máquina; discos magnéticos; unidades de 

disco; gravadores ou registadores de fita magnética; 

máquinas de calcular; caixas registadoras; telecopia-

doras gravadores de vídeo; cassetes de vídeo; baterias 

eléctricas; chips de computador; placas de circuitos 

eléctricos; equipamento de computador nomeadamen-

te servidores informáticos de comunicações; caixas de 

transporte de computadores; placas de interface para 

computadores; cabos de computador e peças de cabos 

de computador; cartões de fax modem para computador; 

acessórios de computador, nomeadamente f i ltros 

de ecrã, tapetes de rato, pagers de rádio, manípulos 

[joysticks]; conversores de energia, nomeadamente digital 

para analógico, analógico para digital e interruptores 

de voltagem faseada; ratos de computador; cartões de 

circuito integrado e cartões inteligentes; adaptadores 

para circuitos integrados e adaptadores para cartões 

inteligentes; leitores para cartões de circuito integrado 

e cartões inteligentes; microcomputadores; fontes de 

alimentação eléctrica; projectores; controlos remotos 

para computadores; protectores de picos de corrente e 

fontes de alimentação ininterruptas; terminais de pon-

tos de venda; servidores de computador; dispositivos 

de armazenamento para computadores, nomeadamen-

te subsistemas de armazenamento de alta velocidade 

para armazenamento e cópia de segurança [backup] de 

dados electrónicos, quer localmente ou através de uma 

rede de telecomunicações; programas de computador 

gravados e descarregáveis e programas informáticos 

de computador; programas informáticos de jogos de 

vídeo; programas informáticos de sistemas operativos 

de computação e programas; programas informáticos 

usados para aceder a uma rede global de computa-

dores; programas informáticos usados para gestão de 

documentos; programas informáticos usados para ges-

tão de bases de dados; programas informáticos usados 

para localização, recuperação e recepção de textos, 

documentos electrónicos, gráficos e informação audio-

visual em redes informáticas internas de toda a empre-

sa e em redes informáticas locais e globais sem limita-

ção geográfica [WAN]; programas informáticos usados 

para o desenvolvimento de programas informáticos e 

de manuais de autoria e manuais do utilizador em for-

mato electrónico, vendidos como uma unidade com es-

tes produtos; programas informáticos de computador 

para uso no controlo do funcionamento e execução de 

sistemas de computador, programas e redes informáti-

cas; programas informáticos de computador para uso 

na ligação de redes e sistemas informáticos díspares, 

servidores de computadores e dispositivos de arma-

zenamento; programas informáticos de computador 

para interligar computadores e para permitir a com-

putação através de uma rede globalmente acessível; 

programas informáticos de computador para gestão de 

equipamento, programas informáticos e processos que 

existem num ambiente de tecnologia da informação; 

sistemas informáticos de computador que combinam 

equipamento e programas informáticos para uso na 

gestão e análise de dados e manuais de instruções di-

gitais vendidos como uma unidade com estes produtos; 

sistema de computação em nuvem, nomeadamente re-

des integrando equipamento e programas informáticos 

para provisionamento dinâmico, virtualização, e medi-

ção de consumo de recursos informáticos; programas 

informáticos de computação em nuvem gravados ou 

descarregáveis para implantação e gestão de máquinas 

virtuais numa plataforma de computação em nuvem; 

sistemas informáticos, nomeadamente equipamento 

de computador e programas informáticos para o de-
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senvolvimento e integração de inteligência artificial, 

nomeadamente para aprendizagem mecânica, apren-

dizagem profunda e processamento de linguagem na-

tural que seja capaz de recolher, organizar e analisar 

dados; sistemas informáticos, nomeadamente equipa-

mento de computador e programas informáticos para 

integração de Processamentos de Linguagem Natural 

(PLN), Linguística Computacional (LC), Recuperação 

de Informação (RI) e Aprendizagem Mecânica (AM) 

que seja capaz de compreender questões humanas ge-

rais e de formular respostas; programas informáticos 

de computador para o desenvolvimento, construção e 

operação de aplicações blockchain; equipamento de 

computador e programas informáticos de computa-

dor para o desenvolvimento e testagem de algoritmos 

quânticos; documentação e manuais de instrução gra-

vados em suportes electrónicos legíveis por máquina 

e relacionados com computadores ou programas de 

computador; publicações electrónicas; publicações 

electrónicas gravadas em suportes informáticos, nome-

adamente manuais do utilizador, guias, brochuras, fi-

chas de informação, apresentações escritas e materiais 

didácticos, no domínio da informática, redes informá-

ticas, armazenamento informático, sistemas operativos 

informáticos, tecnologia de informação, gestão de base 

de dados, computação em nuvens, inteligência artifi-

cial, tecnologia de cadeia de blocos ( blockchain ) e 

computação quântica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/03  França

N.º 21 4 796 984

[210]  N.º : N/193412

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

[730]  Requerente : Kyndryl, Inc.

  Endereço : One Vanderbilt Avenue, 15th Floor, 

New York, New York 10017, Estados Un idos da 

América

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

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

talação e reparação de computadores; manutenção de 

equipamento informático; instalação e manutenção de 

equipamento informático para redes informáticas; ser-

viços de apoio técnico, nomeadamente a resolução de 

problemas de equipamento informático (manutenção e 

reparação).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/03  França

N.º 21 4 796 984

[210]  N.º : N/193456

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

[730]  Requerente : There Was One S.r.l.

  Endereço : Via Filippo Turati 12, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de planeamento para publici-

dade; publicidade; administração comercial do licen-

ciamento de produtos e serviços para terceiros [servi-

ços de]; serviços de agências de importação-exporta-

ção; disponibilização de um espaço de mercado online 

para compradores e vendedores de produtos e serviços; 

consultadoria em gestão de pessoal; serviços de sublo-

cação para empresas; compilação de informação numa 

base de dados informática; angariação de patrocínios; 

promoção de vendas [prestada a terceiros]; decoração 

de montras; demonstração de produtos; fornecimento 

de informações sobre produtos de consumo; serviços 

de publicidade relativos a venda de produtos; demons-

tração de produtos e serviços de exibição de produtos; 

apresentação de produtos nos meios de comunicação, 

para fins de venda a retalho; demonstração de pro-

dutos e serviços por meios eletrónicos, incluindo em 

benefício dos denominados serviços de telecompras e 

de compras em casa; serviços de assessoria de gestão 

relacionados com franchising; serviços publicitários 

de negócios relacionados com franchising; publicidade 

online numa rede informática; serviços de aconse-

lhamento e informação comercial aos consumidores 

na escolha de produtos e serviços; fornecimento de 

informações comerciais através de um website; servi-

ços de diretórios de informação comercial prestados 

através de redes informáticas mundiais; assistência 

na direção de negócios comerciais; fornecimento de 

informações de negócios através de redes informáticas 

globais; prestação de assistência na gestão de empre-

sas industriais ou comerciais; assessoria relacionada 

com a organização e a gestão de negócios comerciais; 

assistência empresarial relacionada com franchising; 

assistência na gestão de negócios comerciais de fran-

chising; organização de feiras para fins comerciais ou 

de publicidade; serviços de fornecimento para tercei-
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ros [compra de produtos e serviços para outras empre-

sas]; marketing; serviços informatizados online de or-

dens de compra; organização de transações comerciais 

para outros através de lojas online; serviços de venda 

a retalho através de encomenda por correspondência 

relacionados com acessórios de vestuário; organização 

de contratos de compra e venda para terceiros; ser-

viços de lojas de venda a retalho online relacionados 

com vestuário; serviços de lojas de venda a retalho no 

domínio do vestuário; serviços de comércio a retalho 

relacionados com a venda de vestuário e acessórios de 

vestuário; serviços retalhistas relacionados com cal-

çado; serviços retalhistas relacionados com joalharia; 

serviços retalhistas relacionados com sacos; serviços 

retalhistas relacionados com malas; serviços retalhis-

tas relacionados com guarda-chuvas; serviços de venda 

a retalho on-line relativos a cosméticos; serviços de 

venda a retalho relacionados com acessórios de moda; 

serviços de venda a retalho relacionados com produ-

tos para o cabelo; serviços de lojas de venda a retalho 

online relacionados com produtos cosméticos e de 

beleza.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018526881

[210]  N.º : N/193457

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

[730]  Requerente : There Was One S.r.l.

  Endereço : Via Filippo Turati 12, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; fatos de lazer; vestuário 

para ginástica; vestuário de desporto; vestidos; ban-

danas [lenços para pescoço]; bonés; roupa de noite; 

roupa interior; biquínis; suportes para vestuário [sus-

pensórios]; solidéus; calçado para homem; calçado 

para senhora; tamancos; calçado para criança; sapatos 

de treino; bermudas; camisas; camisas informais; tops 

(camisolas sem alças); chapelaria; chapéus e bonés 

de desporto; capotes [casacos]; casacos de malha; 

casacos de desporto; cintos; boinas [bonés]; fatos; 

plastrões; fitas para cabeça [vestuário]; lenços [vestu-

ário]; sweatshirts; jaquetas, casacos, calças e coletes 

para homem e senhora; sobretudos [vestuário]; luvas, 

incluindo as de pele ou pêlo de animais; casacos para 

a chuva [impermeáveis]; calças de ganga; camisolas 

desportivas; meias de malha; mantos; calças; calças 

informais; calças de fato de treino; vestidos de praia; 

polos; camisolas [pullovers]; sandálias; sapatos; xailes; 

protetores de colarinho; botas; t-shirts; uniformes; pa-

las de bonés; calções; fitas para a cabeça.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018526881

[210]  N.º : N/193458

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

[730]  Requerente : There Was One S.r.l.

  Endereço : Via Filippo Turati 12, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de viagem; selaria, chicotes e 

vestimentas para animais; baús [bagagem]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; estojos para maquilha-

gem, sem conteúdo; bastões de caminhada; malas para 

uso em viagem; sacos; sacos de trabalho; sacos de des-

porto; bolsas para bagagem; sacos para livros; bolsas; 

estojos em couro para chapéus; malas de mão [para 

senhora], bolsas e carteiras; pastas [maletas]; coleiras 

para animais; sacos para guarda-chuva; pastas [produ-

tos em couro]; guarda-chuvas e guarda-sóis; mochilas 

com uma alça; correias para bandoleiras; carteiras de 

bolso; mochilas [com duas alças]; pastas dobráveis.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018526881

[210]  N.º : N/193459

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

[730]  Requerente : There Was One S.r.l.

  Endereço : Via Filippo Turati 12, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Palas para óculos de sol; correntes 

para óculos de sol; cordões para óculos de sol; lentes 
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óticas para óculos de sol; lentes para óculos de sol; ar-

mações para óculos de sol; hastes para óculos; estojos 

para lentes de contacto; estojos para óculos; correntes 

para óculos; cordões para óculos; estojos adaptados 

para óculos; lentes de óculos; lentes corretoras [ótica]; 

armações de óculos; óculos [ótica]; óculos vendidos 

mediante receita médica; óculos 3D; óculos polari-

zantes; suportes para óculos; palas de proteção para 

óculos; discos óticos compactos; discos de áudio; dis-

cos de vídeo; DVDs; unidades de disco amovível [USB 

flash drives]; estojos de discos compactos; capas para 

telemóveis; capas para smartphones; capas para tele-

móveis feitas de materiais de pano ou de fibras; estojos 

para câmaras; ímanes decorativos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018526881

[210]  N.º : N/193460

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

[730]  Requerente : There Was One S.r.l.

  Endereço : Via Filippo Turati 12, 20121 Milano, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfume; águas de toilette; fragrân-

cias; produtos de perfumaria; perfumes; perfumaria 

e fragrâncias; perfumaria, óleos essenciais; água de 

colónia; águas perfumadas; óleos essenciais e extratos 

aromáticos; loções para o corpo perfumadas [prepa-

rações de toilette]; preparações cosméticas para tra-

tamentos corporais; produtos para limpeza corporal e 

cuidados de beleza; loções e cremes perfumados para 

o corpo; produtos para os cuidados da pele; prepara-

ções cosméticas para banhos e duches; preparações 

de lavagem para uso pessoal; produtos para limpar a 

pele [cosméticos]; produtos de limpeza para o rosto 

[cosméticos]; loção para limpar a pele; sabonetes e 

géis; sabões para uso pessoal; sabões de toilette; creme 

para as mãos; cremes para o corpo; cremes faciais para 

uso cosmético; cremes para depois de barbear; loções 

pós-barba [after-shave]; loções para a barba; creme de 

barbear; espuma de barbear; antitranspirantes para 

uso pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/05  União Euro-

peia N.º 018526881

[210]  N.º : N/193632

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

[730]  Requerente : Sports Sonar, Inc. DBA The So-

nar Company

  Endereço : 7900 Callaghan Rd., San Antonio, 

Texas 78229, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software aplicativo descarregável para 

uso em dispositivos móveis para a recepção e sincro-

nização de ficheiros de dados, conteúdos, imagens e 

multimédia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/09  Estados Unidos 

da América N.º 90/871,886

[210]  N.º : N/193771

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

[730]  Requerente : Align Technology, Inc.

  Endereço : 2820 Orchard Parkway, San Jose, 

California 95134, The United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de aplicações 

(ASP) com programas para uso em disponibilização 

de serviços de tratamento ortodôntico e dentário; 

fornecimento de utilização temporária de programa 

em linha não descarregável para disponibilização de 

serviços de tratamento ortodôntico e dentário; forne-

cimento de utilização de programa de modelagem, não 

descarregável e assistida por computador, para uso 

em odontologia e ortodontia para criação de repre-

sentações de computador tridimensionais de dentição, 

imagens de moldagem parar impressões dentárias e 

moldes dentários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193862

[220]  Data de pedido : 2022/02/16
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[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Publicações electrónicas descarregáveis, 

nomeadamente, revistas e livros electrónicos sob os 

temas de componentes electrónicos, engenharia de 

concepção electrónica, inovação electrónica e tecnologia 

de inovação electrónica.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro e azul escuro (tal 

como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/193863

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

[730]  Requerente : Mouser Electronics, Inc.

  Endereço : 1000 N. Main Street, Mansfield, Texas 

76063, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio electrónico, no-

meadamente, fornecimento de informações sobre pro-

dutos através de redes de telecomunicações para fins 

publicitários e comerciais; disponibilização de infor-

mações comerciais na área da electrónica, componen-

tes electrónicos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul claro e azul escuro (tal 

como exemplar de marca).

[210]  N.º : N/193910

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

: 160-0022

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155591

[210]  N.º : N/193911

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

: 160-0022

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155591

[210]  N.º : N/193912

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

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

: 160-0022

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/12/13  Japão

N.º 2021-155591

[210]  N.º : N/193990

[220]  Data de pedido : 2022/02/18
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[730]  Requerente : Ioannis Alexandris

  Endereço : Nymphenburger Straße 128, D-80636 

Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias; ornamentos (joalharia, artigos 

de joalharia); pedras preciosas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193991

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

[730]  Requerente : Ioannis Alexandris

  Endereço : Nymphenburger Straße 128, D-80636 

Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de vendas a retalho e vendas 

por grosso, em relação aos seguintes bens: artigos de 

joalharia, joalharia, pedras preciosas; publicidade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193992

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

[730]  Requerente : Ioannis Alexandris

  Endereço : Nymphenburger Straße 128, D-80636 

Munich, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Certificação, em ligação com os seguin-

tes bens: pedras preciosas, ornamentos (joalharia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194044

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194045

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194046

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194047

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

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194048

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194049

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194050

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194051

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194052

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405

7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194053

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194054

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194055

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194056

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194057

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194058

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/194059

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194060

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194061

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194062

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194063

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

)

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194064

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194065

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194066

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194067

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194068

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194069

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194070

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194071

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194072

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194073

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194074

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194075

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 405 7

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194195

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.
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  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano; preparações farmacêuticas para diagnóstico, 

prevenção e tratamento de perturbações e condições 

psiquiátricas, neurológicas, hormonais, genéticas e en-

dócrinas; preparações farmacêuticas para uso humano 

no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e 

perturbações por terapia genética; medicamentos para 

uso humano no tratamento de doenças, perturbações 

e condições raras e órfãs; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da hiperplasia adrenal congénita.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/15  Estados Unidos 

da América N.º 97/028,747

[210]  N.º : N/194196

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

[730]  Requerente : Neurocrine Biosciences, Inc.

  Endereço : 12780 El Camino Real, San Diego 

California 92130, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano; preparações farmacêuticas para diagnóstico, 

prevenção e tratamento de perturbações e condições 

psiquiátricas, neurológicas, hormonais, genéticas e en-

dócrinas; preparações farmacêuticas para uso humano 

no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e 

perturbações por terapia genética; medicamentos para 

uso humano no tratamento de doenças, perturbações 

e condições raras e órfãs; preparações farmacêuticas 

para o tratamento da hiperplasia adrenal congénita.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/03  Estados Unidos 

da América N.º 97/010,798

[210]  N.º : N/194209

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

[730]  Requerente : Advanced New Technologies Co., 

Ltd.

  Endereço : Cayman Corporate Centre, 27 Hos-

pital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, 

Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços pessoais e sociais prestados 

por terceiros para satisfazer as necessidades de indiví-

duos, nomeadamente serviços personalizados de com-

pras, serviços de cuidados não-médicos para terceiros 

sob a forma de planeamento, organização, coordena-

ção e assistência das actividades diárias de indivíduos, 

serviços de lembretes pessoais, serviços de segurança 

pessoal, acompanhamento em sociedade [acompa-

nhantes]; serviços de consultadoria relacionados com 

planeamento social, acompanhamento em sociedade 

[acompanhantes], serviços de estabelecimento de re-

lações, serviços de vigilância domiciliar na ausência 

dos proprietários, guarda de crianças [babysitting], 

serviços de companhia ao domicílio de animais de 

estimação, serviços de agências de detectives, serviços 

de agências funerárias, elaboração de horóscopos; ser-

viços sociais; serviços de agências de namoro/encon-

tros; registo de nomes de domínio; serviços de guardas 

e segurança; serviços de segurança pessoal; aluguer 

e/ou leasing de cofres; aluguer de vestuário; forne-

cimento de serviços de protecção pessoal através de 

estações eléctricas centrais anti-intrusão, anti-roubo 

e sistemas contra incêndio; serviços de monitorização 

anti-intrusão e anti-roubos, dispositivos de detecção 

de fogo e inundações, serviços de monitorização de 

alarmes; licenciamento de dados digitais, imagens es-

táticas, imagens em movimento, áudio e texto; criação, 

compilação e manutenção de um registo de nomes de 

domínio; verificação de bagagens para fins de segu-

rança; investigação de antecedentes pessoais; serviços 

de segurança para a protecção da propriedade e de in-

divíduos; serviços de agências funerárias; serviços de 

redes sociais on-line; libertação de pombas para oca-

siões especiais; serviços de tanatopraxia; autenticação 

de informações de identificação pessoal [serviços de 

identificação de identidade], incluindo biométricos, re-

conhecimento facial, autenticação por impressões digi-

tais, reconhecimento por voz e outros tipos de autenti-

cação à base de medição e análise de características fí-

sicas e comportamentais únicas; serviços de proteção, 

salvamento, segurança e imposição do cumprimento 

de regras; serviços de segurança para a proteção física 

de bens tangíveis e indivíduos; serviços astrológicos e 

espirituais; serviços de agências de detetives; serviços 
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de agências funerárias; serviços religiosos; aluguer 

de vestuário; aluguer de equipamento de proteção, 

salvamento, segurança e imposição do cumprimento 

de regras; serviços de guardas de segurança; serviços 

de segurança em eventos públicos; serviços pessoais 

e sociais prestados por terceiros para satisfazer as ne-

cessidades dos indivíduos; serviços de consultoria em 

matéria de conformidade regulamentar no domínio 

da moeda digital, moeda virtual, artigos digitais e da 

cadeia de blocos, activos digitalizados, tokens digi-

tais e tokens não fungíveis; serviços de verificação de 

identificação de empresas; serviços de verificação de 

identificação; serviços de verificação de utilizadores; 

serviços de consultadoria, informação e assessoria em 

relação aos serviços acima mencionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194233

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7-A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : /

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194326

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

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis 

para telemóveis, telefones inteligentes, e computa-

dores tablete; programas de jogos para terminais de 

computador, assistentes digitais pessoais (PDAs), 

terminais de computador portáteis, computadores 

vestíveis, terminais de comunicação portáteis sem 

fios, terminais de comunicações móveis; programas de 

jogos de computador; programas de computador rela-

cionados com jogos; máquinas electrónicas, aparelhos 

e suas peças relacionadas com jogos; vídeos, imagens, 

e ficheiros de música descarregáveis relacionados com 

jogos para telemóveis; vídeos, imagens, e ficheiros de 

música descarregáveis relacionados com jogos; revistas 

electrónicas descarregáveis para telemóveis; publica-

ções electrónicas relacionadas com jogos; máquinas de 

telecomunicação e aparelhos relacionados com jogos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/30  Japão

N.º 2021-107203

[210]  N.º : N/194327

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

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 20-3 Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, 

Tokyo 150-6011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos online para 

terminais de comunicação móveis sem fios; forneci-

mento de jogos online para terminais de telemóveis, 

terminais de computador, assistentes digitais pessoais 

(PDAs), terminais de computador portáteis, compu-

tadores vestíveis, terminais de comunicação portáteis 

sem fios, terminais de comunicação móveis; forneci-

mento de jogos online; fornecimento de informação 

sobre guias de jogo, estratégias de jogo e dicas para 

jogos; fornecimento de revistas electrónicas online 

através de terminais de comunicação móveis sem fios; 

fornecimento de publicações electrónicas online rela-

cionado com jogos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/08/30  Japão

N.º 2021-107203
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[210]  N.º : N/194340

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

[730]  Requerente : 

 MediBeacon Inc.

  Endereço : 425 N. New Ballas Rd., Suite 100, St. 

Louis, Missouri 63141, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Dispositivos médicos, nomeadamente, 

dispositivos para detecção de agentes marcadores e 

monitorização da função fisiológica.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/08/30  Estados Unidos 

da América N.º 97/001,595

[210]  N.º : N/194366

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de montagem e fabrico por 

encomenda para terceiros de computadores, compo-

nentes para computadores, hardware de computador, 

servidores, servidores de cache, servidores com redes 

embutidas, servidores com áreas de armazenamento 

embutidas, aparelhos para internet, equipamentos de 

telecomunicação, computadores notebook, computa-

dores laptop, computadores portáteis, e estações de 

trabalho (workstations).

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194368

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores para 

terceiros; serviços de consultoria relacionada com 

a concepção, selecção, implementação e uso de 

hardware informático e sistemas de software para ter-

ceiros; serviços informáticos, nomeadamente, gestão 

remota de aplicação de computadores para terceiros; 

instalação, reparação e manutenção de software infor-

mático; serviços de computação em nuvem apresen-

tando sofware para a concepção, selecção, implemen-

tação e uso de hardware de computador e sistemas de 

software para terceiros; software como serviço (SAAS) 

apresentando software para a concepção, selecção, 

implementação e uso de hardware de computador e 

sistemas de software para terceiros; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente, resolução de problemas rela-

cionados com software e hardware informático [apoio 

técnico]; serviços informáticos, nomeadamente, servi-

ços de fornecedor de hospedagem em nuvem; software 

como serviço (SAAS) apresentando software para uso 

na monitorização e para relatar a situação de equipa-

mentos de escritório usados na cópia, impressão e fo-

tocópia; software como serviço (SAAS) apresentando 

software para uso na monitorização de níveis de tinta, 

níveis de toner, níveis de papel e outros níveis de for-

necimento de equipamentos de escritório usados na 

cópia, impressão e fotocópia; software como serviço 

(SAAS) apresentando software para uso na medição, 

contagem e relatos de utilização de equipamentos 

de escritório usados na cópia, impressão e fotocópia; 

software como serviço (SAAS) apresentando software 

para uso na providência de serviços de telecomuni-

cação integrados, serviços de comunicações de voz 

sobre protocolo Internet [VoIP], serviços de videocon-

ferência, e serviços de partilha de dados em áreas de 

telecomunicação; software como serviço (SAAS) apre-

sentando software para uso na providência de serviços 

de videoconferência e serviços de partilha de dados 

em áreas da tecnologia, serviços a clientes, serviços de 

help desk, contabilidade e infraestruturas; software 

como serviço (SAAS) apresentando software para uso 

na providência de partilha de dados, hospedagem de 

dados, e serviços de protecção de dados em áreas de 

computador, segurança de dades e de redes informá-

ticas, armazenamento e backup de dados; serviços de 

fornecimento de informação técnica, em áreas de pro-



11188    24   2022  6  15 

dutos de informação tecnológica (IT), computadores, 

software informático, hardware informático, equipa-

mento de telecomunicações e para redes informáticas, 

e electrónicos de consumo; serviços de consultadoria 

técnica relacionados com a tecnologia da informação; 

serviços de consultoria, aconselhamento e informação 

em tecnologias de informação [IT]; serviços de con-

sultoria em tecnologia informática, nomeadamente, 

serviços de help desk; serviços informáticos, nomeada-

mente, serviços de integração de sistemas informáticos 

e resolução de problemas de software; serviços infor-

máticos, nomeadamente, serviços de fornecimento de 

serviços de salvaguarda de dados e restauração de da-

dos; serviços informáticos, nomeadamente, hospeda-

gem de websites, hospedagem de servidores; serviços 

informáticos, nomeadamente, fornecimento de entrega 

electrónica, manutenção e serviços de renovação para 

sofwtare informático; serviços informáticos, nomeada-

mente, concepção, criação, hospedagem, manutenção 

de sítios na rede para terceiros.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,156

[210]  N.º : N/194377

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Serviços de montagem e fabrico por 

encomenda para terceiros de computadores, compo-

nentes para computadores, hardware de computador, 

servidores, servidores de cache, servidores com redes 

embutidas, servidores com áreas de armazenamento 

embutidas, aparelhos para internet, equipamentos de 

telecomunicação, computadores notebook, computa-

dores laptop, computadores portáteis, e estações de 

trabalho (workstations).

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194379

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

[730]  Requerente : TD SYNNEX Corporation

  Endereço : 44201 Nobel Drive, Fremont, Califor-

nia 94538, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Programação de computadores para 

terceiros; serviços de consultoria relacionada com 

a concepção, selecção, implementação e uso de 

hardware informático e sistemas de software para ter-

ceiros; serviços informáticos, nomeadamente, gestão 

remota de aplicação de computadores para terceiros; 

instalação, reparação e manutenção de software infor-

mático; serviços de computação em nuvem apresen-

tando sofware para a concepção, selecção, implemen-

tação e uso de hardware de computador e sistemas de 

software para terceiros; software como serviço (SAAS) 

apresentando software para a concepção, selecção, 

implementação e uso de hardware de computador e 

sistemas de software para terceiros; serviços de apoio 

técnico, nomeadamente, resolução de problemas rela-

cionados com software e hardware informático [apoio 

técnico]; serviços informáticos, nomeadamente, servi-

ços de fornecedor de hospedagem em nuvem; software 

como serviço (SAAS) apresentando software para uso 

na monitorização e para relatar a situação de equipa-

mentos de escritório usados na cópia, impressão e fo-

tocópia; software como serviço (SAAS) apresentando 

software para uso na monitorização de níveis de tinta, 

níveis de toner, níveis de papel e outros níveis de for-

necimento de equipamentos de escritório usados na 

cópia, impressão e fotocópia; software como serviço 

(SAAS) apresentando software para uso na medição, 

contagem e relatos de utilização de equipamentos 

de escritório usados na cópia, impressão e fotocópia; 

software como serviço (SAAS) apresentando software 

para uso na providência de serviços de telecomuni-

cação integrados, serviços de comunicações de voz 

sobre protocolo Internet [VoIP], serviços de videocon-

ferência, e serviços de partilha de dados em áreas de 

telecomunicação; software como serviço (SAAS) apre-

sentando software para uso na providência de serviços 

de videoconferência e serviços de partilha de dados 

em áreas da tecnologia, serviços a clientes, serviços de 

help desk, contabilidade e infraestruturas; software 

como serviço (SAAS) apresentando software para uso 

na providência de partilha de dados, hospedagem de 

dados, e serviços de protecção de dados em áreas de 
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computador, segurança de dades e de redes informá-

ticas, armazenamento e backup de dados; serviços de 

fornecimento de informação técnica, em áreas de pro-

dutos de informação tecnológica (IT), computadores, 

software informático, hardware informático, equipa-

mento de telecomunicações e para redes informáticas, 

e electrónicos de consumo; serviços de consultadoria 

técnica relacionados com a tecnologia da informação; 

serviços de consultoria, aconselhamento e informação 

em tecnologias de informação [IT]; serviços de con-

sultoria em tecnologia informática, nomeadamente, 

serviços de help desk; serviços informáticos, nomeada-

mente, serviços de integração de sistemas informáticos 

e resolução de problemas de software; serviços infor-

máticos, nomeadamente, serviços de fornecimento de 

serviços de salvaguarda de dados e restauração de da-

dos; serviços informáticos, nomeadamente, hospeda-

gem de websites, hospedagem de servidores; serviços 

informáticos, nomeadamente, fornecimento de entrega 

electrónica, manutenção e serviços de renovação para 

sofwtare informático; serviços informáticos, nomeada-

mente, concepção, criação, hospedagem, manutenção 

de sítios na rede para terceiros.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/005,176

[210]  N.º : N/194398

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

/

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/26  Japão

N.º 2022-008351

[210]  N.º : N/194399

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : 

 Garden Co., Ltd.

  Endereço : 8 8

( : 160-0022)

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

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/01/26  Japão

N.º 2022-008351

[210]  N.º : N/194405

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Pratos preparados de arroz; almoços 

embalados compostos por arroz, com adição de car-

ne, peixe ou vegetais; café; chá, cacau e sucedâneos 

do café; arroz, massas alimentares e talharim [massas 

com ovos]; tapioca e sagú; farinha e preparações feitas 

a partir de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; cho-

colate; gelados, sorvetes e outros gelados comestíveis; 

açúcar, mel, melaço; levedura, fermento em pó; sal, 

temperos, especiarias, ervas em conserva; vinagre, 

molhos e outros condimentos; gelo [água congelada]; 

sushi.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194406

[220]  Data de pedido : 2022/02/28

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation
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  Endereço : 2-19-10, Aobadai, Meguro-ku, Tóquio, 

Japão

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

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

dos com alimentos; publicidade; direção de negócios 

comerciais; gestão de empresas; funções administrati-

vas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194481

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

[730]  Requerente : HERMES INTERNATIONAL

  Endereço : 24, rue du Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris, França

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário para homem, senhora e 

criança, botas, sapatos, sandálias, pantufas, acessórios 

de moda para vestuário de homem, senhora e criança 

nomeadamente, chapéus, bonés (chapelaria), gorros, 

luvas (vestuário), gravatas, cintos (vestuário), cache-

cóis, lenços de bolso (vestuário), écharpes, xailes, 

anéis para lenços.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194699

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

[730]  Requerente : Metamorfoza d.o.o.

  Endereço : Ribnjak 2, Zagreb10 000, Croatia

  Nacionalidade :  Croata

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de museus; serviços de educa-

ção sob a forma de museus destinados a incentivar e 

desenvolver o estudo da ciência da óptica e da hologra-

fia; concepção, organização e exibição de exposições 

de obras, representações de obras e reproduções de 

obras no domínio da ciência da óptica e da holografia 

e materiais explicativos da ciência da óptica e técnicas 

e princípios da holografia para fins culturais ou edu-

cativos; organização e realização de conferências edu-

cativas sobre a ciência da óptica e holografia; serviços 

educativos, nomeadamente realização de exposições, 

workshops, seminários, palestras, visitas guiadas, 

apresentações de filmes e vídeos no domínio da ci-

ência da óptica e da holografia; serviços educativos, 

nomeadamente fornecimento de bibliotecas e centros 

de estudo no domínio da ciência da óptica e da holo-

grafia; publicação de material educativo sob a forma 

de textos, livros e revistas no domínio da ciência da 

óptica e da holografia; entretenimento sob a forma de 

exposições sobre a ciência da óptica e da holografia; 

entretenimento sob a forma de exposições científicas; 

entretenimento sob a forma de exposições de holo-

gramas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

organização de eventos culturais; realização de even-

tos de entretenimento social, nomeadamente festas de 

aniversário, eventos especiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194700

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

[730]  Requerente : Metamorfoza d.o.o.

  Endereço : Ribnjak 2, Zagreb10 000, Croatia

  Nacionalidade :  Croata

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de museus; serviços de educa-

ção sob a forma de museus destinados a incentivar e 

desenvolver o estudo da ciência da óptica e da hologra-

fia; concepção, organização e exibição de exposições 

de obras, representações de obras e reproduções de 

obras no domínio da ciência da óptica e da holografia 

e materiais explicativos da ciência da óptica e técnicas 

e princípios da holografia para fins culturais ou edu-

cativos; organização e realização de conferências edu-

cativas sobre a ciência da óptica e holografia; serviços 

educativos, nomeadamente realização de exposições, 

workshops, seminários, palestras, visitas guiadas, 

apresentações de filmes e vídeos no domínio da ci-

ência da óptica e da holografia; serviços educativos, 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11191

nomeadamente fornecimento de bibliotecas e centros 

de estudo no domínio da ciência da óptica e da holo-

grafia; publicação de material educativo sob a forma 

de textos, livros e revistas no domínio da ciência da 

óptica e da holografia; entretenimento sob a forma de 

exposições sobre a ciência da óptica e da holografia; 

entretenimento sob a forma de exposições científicas; 

entretenimento sob a forma de exposições de holo-

gramas; serviços de entretenimento, nomeadamente 

organização de eventos culturais; realização de even-

tos de entretenimento social, nomeadamente festas de 

aniversário, eventos especiais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194708

[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 : 3

[511]  Produtos : Vernizes para unhas; pestanas posti-

ças; unhas postiças; máscaras de beleza; produtos para 

o cuidado das unhas; adesivos de unhas; produtos para 

remover os vernizes; cera para depilação; produtos 

cosméticos para os cuidados da pele; adesivos [matérias 

colantes] para uso cosmético; preparações cosméticas 

para banhos; sais para banho para uso não médico; 

leite de limpeza para uso cosmético; lixa de areia; re-

movedores de verniz de unhas; lã de algodão para uso 

cosmético; brilho de unha; produtos de toilette; lápis 

para sobrancelhas; cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194717

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194718

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194719

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194720

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194721

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/194722

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194723

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194724

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194725

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194726

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194727

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194728

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305
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 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194729

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194730

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194731

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194732

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194733

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194734

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194735

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194736

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194737

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

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194738

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194739

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194740

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194741

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194742

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194743

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194744

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194745

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194746

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194747

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194748

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194749

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194750

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194751

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED
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  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194752

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194753

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194754

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194755

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194756

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

[730]  Requerente : 

 ARCTIC VISION (HONG KONG) LIMITED

  Endereço : 21 3 -

23 2305

 Suite 2305, 23/F., Prudential Tower, The Gateway, 

Harbour City, No.21 Canton Road, Tsim Sha Tsui, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194859

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Fotomax (F.E.) Limited

  Endereço : 8/F, Tsuen Wan Industrial Centre, 

220-248 Texaco Road, Tsuen Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 冲 3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194860

[220]  Data de pedido : 2022/03/04

[730]  Requerente : Fotomax (F.E.) Limited

  Endereço : 8/F, Tsuen Wan Industrial Centre, 

220-248 Texaco Road, Tsuen 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/194918

[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 : 42

[511]  Serviços : Serviços de teste, análise e avaliação 

das negócios, e de bens e serviços de terceiros para 

efeitos de certificação; serviços de controlo de quali-

dade para terceiros, nomeadamente, inspecção e con-

trolo de negócios, bens e serviços de terceiros e da sua 

conformidade com práticas, normas e padrões; presta-

ção de serviços de garantia da qualidade no domínio 

da conformidade das operações empresariais com 

práticas, normas e padrões no domínio da promoção 

do interesse público e da sensibilização para práticas 

empresariais socialmente responsáveis; serviços de 

fornecimento de utilização temporária de programas 

informáticos não descarregáveis para medir o impacto 

ambiental, económico e social de uma empresa; forne-

cimento de software informático (não descarregável) 

baseado na Internet para medir o impacto ambiental, 

económico e social de uma empresa.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194919

[220]  Data de pedido : 2022/03/08
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[730]  Requerente : GEMME ITALIAN PRODU-

CERS S.R.L.

  Endereço : Via Del Lavoro 45, 25045 Castegnato 

Brescia, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Moedores de café (acionados eletrica-

mente) e peças e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194920

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

[730]  Requerente : GEMME ITALIAN PRODU-

CERS S.R.L.

  Endereço : Via Del Lavoro 45, 25045 Castegnato 

Brescia, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Cafeteiras (jarros para café) elétricas; 

cafeteiras elétricas; máquinas de café expresso; filtros 

de água, e peças e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194921

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

[730]  Requerente : GEMME ITALIAN PRODU-

CERS S.R.L.

  Endereço : Via Del Lavoro 45, 25045 Castegnato 

Brescia, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Moedores de café (acionados eletrica-

mente) e peças e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194922

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

[730]  Requerente : GEMME ITALIAN PRODU-

CERS S.R.L.

  Endereço : Via Del Lavoro 45, 25045 Castegnato 

Brescia, Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Cafeteiras (jarros para café) elétricas; 

cafeteiras elétricas; máquinas de café expresso; filtros 

de água, e peças e acessórios para os mesmos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194959

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

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

tos nestas matérias ou em plaqué; joalharia, bijuteria, 

pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; caixas de relógios [componentes de relógios]; 

braceletes para relógios; correntes de relógios; orna-

mentos em azeviche; pérolas em ambarino; pedras 

semipreciosas; porta-chaves [com objecto decorativo]; 

vidros para relógios.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 02757/2022

[210]  N.º : N/194960

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

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG
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  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

nestas matérias não incluídos noutras classes; peles 

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

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

bandoleiras [correias] em couro; bolsas; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; maletas para documen-

tos; punhos para chapéus-de-chuva; carteiras para 

cartões de crédito; carteiras de bolso; sacos de praia; 

mochilas [com duas alças]; sacos de mão; sacos para 

compras, com rodas; pegas para malas de viagem; pas-

tas para estudantes.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 02757/2022

[210]  N.º : N/194961

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

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 24

[511]  Produtos : Tecidos, roupa para uso doméstico, 

guardanapos e toalhas em matérias têxteis, coberturas 

de cama e de mesa, produtos têxteis não incluídos nou-

tras classes.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 02757/2022

[210]  N.º : N/194962

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

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 02757/2022

[210]  N.º : N/194963

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

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho e 

serviços de lojas de venda a retalho online; agrupa-

mento, para benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos consumidores comparar 

e adquirir comodamente esses produtos numa loja de 

departamentos ou numa loja independente de rua de 

venda a retalho de produtos de estilo de vida; serviços 

de venda por grosso e de distribuição; serviços de en-

comenda por correspondência, em linha, por telefone 

e outros tipos de comunicação; todos os serviços aci-

ma mencionados que se relacionam com: metais pre-

ciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em 

plaqué, joalharia, bijuteria, pedras preciosas, relojo-

aria e instrumentos cronométricos, caixas de relógios 

[componentes de relógios], braceletes para relógios, 

correntes de relógios, ornamentos em azeviche, péro-

las em ambarino, pedras semipreciosas, porta-chaves 

[com objecto decorativo], vidros para relógios, couro 

e imitações de couro, produtos nestas matérias, peles 

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

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

bandoleiras [correias] em couro, bolsas, estojos para 
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maquilhagem [sem conteúdo], maletas para documen-

tos, punhos para chapéus-de-chuva, carteiras para 

cartões de crédito, carteiras de bolso, sacos de praia, 

mochilas [com duas alças], sacos de mão, sacos para 

compras, com rodas, pegas para malas de viagem, pas-

tas para estudantes, tecidos, roupa para uso doméstico, 

guardanapos e toalhas em matérias têxteis coberturas 

de cama e de mesa, produtos têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria; serviços de importação ou exportação; 

aquisição e compra de produtos em nome de um negó-

cio; decoração de montras, serviços de assessoria e de 

consultadoria relacionados com os acima referidos.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[300]  P r ior idade : 2022/02/24  Su íça

N.º 02757/2022

[210]  N.º : N/195138

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62696498

[210]  N.º : N/195139

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

酶

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62686933

[210]  N.º : N/195140

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DNA

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62691888

[210]  N.º : N/195141

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : DNA RNA

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62681421

[210]  N.º : N/195142

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62700593

[210]  N.º : N/195143

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

146 11 8

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

DNA

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/02/18  China

N.º 62689423

[210]  N.º : N/195156

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

[730]  Requerente : Marks and Spencer plc

  Endereço : Waterside House, 35 North Wharf 

Road, London, W2 1NW, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; roupa interior; lingerie; 

roupa de usar por casa; camisolas de dormir; roupa de 

noite; roupa para dormir; sutiãs; cuecas de senhora; 

tangas; camisolas; roupões; sutiãs bralette; pijamas; 

tops curtos; calções; suspensórios; camisolas compri-

das interiores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/12  Reino Unido

N.º UK00003720889

[210]  N.º : N/195168

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

[730]  Requerente : Cytokinetics, Incorporated

  Endereço : 350 Oyster Point Boulevard South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso médico; substâncias 

dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; 

emplastros; matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; desinfectantes; preparações 

para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas; 

produtos farmacêuticos para uso humano para o tra-

tamento das doenças cardiovasculares, pulmonares 

e broncoconstritoras e das condições pulmonares e 

broncoconstritoras, das doenças e condições associa-

das com a disfunção, emaciação, atrofia ou fraqueza 

muscular cardíaca, das doenças infecciosas, das doen-

ças e condições neurológicas, das doenças e condições 

neuromusculares, dos distúrbios musculoesqueléticas, 

e das doenças e condições associadas com a disfunção, 

emaciação, atrofia ou fraqueza musculoesquelética, 

das doenças e condições metabólicas, da diabetes, da 

hipertensão, das doenças vasculares, e das doenças e 

condições associadas com a disfunção de miosina não 

muscular.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195169

[220]  Data de pedido : 2022/03/15
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[730]  Requerente : Cytokinetics, Incorporated

  Endereço : 350 Oyster Point Boulevard South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso médico; substâncias 

dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; 

emplastros; matérias para chumbar os dentes e para 

impressões dentárias; desinfectantes; preparações 

para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas; 

produtos farmacêuticos para uso humano para o tra-

tamento das doenças cardiovasculares, pulmonares 

e broncoconstritoras e das condições pulmonares e 

broncoconstritoras, das doenças e condições associa-

das com a disfunção, emaciação, atrofia ou fraqueza 

muscular cardíaca, das doenças infecciosas, das doen-

ças e condições neurológicas, das doenças e condições 

neuromusculares, dos distúrbios musculoesqueléticas, 

e das doenças e condições associadas com a disfunção, 

emaciação, atrofia ou fraqueza musculoesquelética, 

das doenças e condições metabólicas, da diabetes, da 

hipertensão, das doenças vasculares, e das doenças e 

condições associadas com a disfunção de miosina não 

muscular.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195170

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

[730]  Requerente : Cytokinetics, Incorporated

  Endereço : 350 Oyster Point Boulevard South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento dos doenças e 

distúrbios cardiovasculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195171

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

[730]  Requerente : Cytokinetics, Incorporated

  Endereço : 350 Oyster Point Boulevard South San 

Francisco, California 94080, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas; prepara-

ções farmacêuticas para o tratamento dos doenças e 

distúrbios cardiovasculares.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195208

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Almofadas [travesseiros]; leques para 

uso pessoal, não eléctricos; leques de mão; escultu-

ras ornamentais em gesso, plástico, cera ou madeira; 

gavetas para arrumação [mobiliário]; mobília, vidros 

(espelhos), molduras; recipientes não metálicos para 

armazenagem ou transporte; osso de animal, chifre, 

barbas de baleia, madrepérola [matéria em bruto ou 

semitrabalhada], conchas; espuma-do-mar (sepiolite); 

âmbar amarelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195210

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Aparelhos para o culturismo; apare-

lhos de desporto; automóveis em miniatura [brinque-

dos]; modelos de plástico [brinquedos]; kits de mode-

los de montar em miniatura [brinquedos]; veículos de 

brinquedo; modelos de veículos à escala; brinquedos, 

jogos e jogos de passatempos; aparelhos de jogos de 

vídeo; artigos de ginástica e desporto; decorações 

para árvores de natal; aparelhos de jogos e de diver-

são, incluindo respectivos comandos; brinquedos para 

pregar partidas e de partidas para festas, por exem-

plo, máscaras de carnaval, chapéus de festa em papel, 

confetti, artigos de estouro para festas e petardos de 

natal; aparelhos para caça e pesca, por exemplo, canas 

de pesca, sacos de rede para a pesca, iscos, chamarizes 

para caça; equipamentos para vários desportos e jogos; 

figuras de acção [brinquedos]; jogos de xadrez; figuras 

de acção de brincar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195211

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Alimentos pré-cozinhados nesta classe 

em embalagens esterilizáveis; bases de sopa; sopas ins-

tantâneas; sopas em embalagens esterilizáveis; guisado 

de caril em embalagens esterilizáveis; alimentos pré-

-cozinhados; batatas fritas (potato chips); batatas fri-

tas (potato crisps); flocos de batata; aperitivos à base 

de batata; aperitivos contendo batatas; carne; peixe; 

aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em 

conservas, secos e cozinhados; gelatinas; geleias; com-

potas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; sopas; preparações para fazer sopas; cal-

dos; concentrados de caldos; caldo de carne; concen-

trados de caldos de carne; sopas instantâneas; sopas 

de massa; sopas de massa instantâneas; misturas secas 

para sopas; sopas de massa consistindo principalmente 

em massas secas e misturas para sopas vendidas num 

recipiente descartável; algas comestíveis; produtos de 

carne processados e em conserva; marisco processa-

dos e em conserva; legumes secos; saladas preparadas; 

legumes pré-cortados; bebidas contendo bactérias de 

ácido láctico para fins de beleza; bebidas de bactérias 

de ácido láctico para fins de beleza; bebidas de bacté-

rias de ácido láctico; refeições preparadas constituídas 

principalmente por carne, peixe, aves e/ou legumes; re-

feições preparadas congeladas constituídas principal-

mente por carne, peixe, aves e/ou legumes; refeições 

preparadas de conveniência constituídas principalmen-

te por carne, peixe, aves e/ou legumes; alimentos pré-

-cozidos constituídos principalmente por carne, peixe, 

aves e/ou legumes, em embalagens esterilizáveis; ali-

mentos pré-cozidos constituídos principalmente por 

carne, peixe, aves e/ou legumes; sopas de talharim de 

amido de feijão instantâneo; aperitivos constituídos 

principalmente por batata; saladas de fruta; saladas 

de legumes; saladas cozidas; legumes congelados; le-

gumes congelados, processados; acompanhamentos de 

legumes congelados; óleo de sésamo para alimentação; 

óleo de sésamo para alimentação em spray; óleos para 

alimentação; carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite 

e produtos lácteos; iogurtes; frutos e legumes congela-

dos; queijo; manteiga; gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195213

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas contendo colagénio para fins 

de beleza, não medicinais; bebidas contendo colagénio 

e bactérias de ácido láctico para fins de beleza, não 

medicinais (bebidas não lácteas); bebidas não alcoó-

licas; águas minerais e gasosas; bebidas de sumos de 

frutas; xaropes e outras preparações não alcoólicas 

para fazer bebidas; bebidas de frutas com ácido láctico 

(bebidas não lácteas); bebidas não alcoólicas contendo 

colagénio; sumos vegetais [bebidas]; cervejas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195220

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Almofadas [travesseiros]; leques para 

uso pessoal, não eléctricos; leques de mão; escultu-

ras ornamentais em gesso, plástico, cera ou madeira; 

gavetas para arrumação [mobiliário]; mobília, vidros 

(espelhos), molduras; recipientes não metálicos para 

armazenagem ou transporte; osso de animal, chifre, 

barbas de baleia, madrepérola [matéria em bruto ou 

semitrabalhada], conchas; espuma-do-mar (sepiolite); 

âmbar amarelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195222

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Aparelhos para o culturismo; apare-

lhos de desporto; automóveis em miniatura [brinque-

dos]; modelos de plástico [brinquedos]; kits de mode-

los de montar em miniatura [brinquedos]; veículos de 

brinquedo; modelos de veículos à escala; brinquedos, 

jogos e jogos de passatempos; aparelhos de jogos de 

vídeo; artigos de ginástica e desporto; decorações 

para árvores de natal; aparelhos de jogos e de diver-

são, incluindo respectivos comandos; brinquedos para 

pregar partidas e de partidas para festas, por exem-

plo, máscaras de carnaval, chapéus de festa em papel, 

confetti, artigos de estouro para festas e petardos de 

natal; aparelhos para caça e pesca, por exemplo, canas 

de pesca, sacos de rede para a pesca, iscos, chamarizes 

para caça; equipamentos para vários desportos e jogos; 

figuras de acção [brinquedos]; jogos de xadrez; figuras 

de acção de brincar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195223

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Alimentos pré-cozinhados nesta classe 

em embalagens esterilizáveis; bases de sopa; sopas ins-

tantâneas; sopas em embalagens esterilizáveis; guisado 

de caril em embalagens esterilizáveis; alimentos pré-

-cozinhados; batatas fritas (potato chips); batatas fri-

tas (potato crisps); flocos de batata; aperitivos à base 

de batata; aperitivos contendo batatas; carne; peixe; 

aves e caça; extractos de carne; frutos e legumes em 

conservas, secos e cozinhados; gelatinas; geleias; com-

potas; ovos; leite e produtos lácteos; óleos e gorduras 

comestíveis; sopas; preparações para fazer sopas; cal-

dos; concentrados de caldos; caldo de carne; concen-

trados de caldos de carne; sopas instantâneas; sopas 

de massa; sopas de massa instantâneas; misturas secas 

para sopas; sopas de massa consistindo principalmente 

em massas secas e misturas para sopas vendidas num 

recipiente descartável; algas comestíveis; produtos de 

carne processados e em conserva; marisco processa-

dos e em conserva; legumes secos; saladas preparadas; 

legumes pré-cortados; bebidas contendo bactérias de 

ácido láctico para fins de beleza; bebidas de bactérias 

de ácido láctico para fins de beleza; bebidas de bacté-

rias de ácido láctico; refeições preparadas constituídas 

principalmente por carne, peixe, aves e/ou legumes; re-

feições preparadas congeladas constituídas principal-

mente por carne, peixe, aves e/ou legumes; refeições 

preparadas de conveniência constituídas principalmen-
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te por carne, peixe, aves e/ou legumes; alimentos pré-

-cozidos constituídos principalmente por carne, peixe, 

aves e/ou legumes, em embalagens esterilizáveis; ali-

mentos pré-cozidos constituídos principalmente por 

carne, peixe, aves e/ou legumes; sopas de talharim de 

amido de feijão instantâneo; aperitivos constituídos 

principalmente por batata; saladas de fruta; saladas 

de legumes; saladas cozidas; legumes congelados; le-

gumes congelados, processados; acompanhamentos de 

legumes congelados; óleo de sésamo para alimentação; 

óleo de sésamo para alimentação em spray; óleos para 

alimentação; carne, peixe, aves e caça; extractos de 

carne; frutos e legumes em conserva, congelados, se-

cos e cozinhados; geleias, doces, compotas; ovos, leite 

e produtos lácteos; iogurtes; frutos e legumes congela-

dos; queijo; manteiga; gorduras comestíveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195225

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

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas contendo colagénio para fins 

de beleza, não medicinais; bebidas contendo colagénio 

e bactérias de ácido láctico para fins de beleza, não 

medicinais (bebidas não lácteas); bebidas não alcoó-

licas; águas minerais e gasosas; bebidas de sumos de 

frutas; xaropes e outras preparações não alcoólicas 

para fazer bebidas; bebidas de frutas com ácido láctico 

(bebidas não lácteas); bebidas não alcoólicas contendo 

colagénio; sumos vegetais [bebidas]; cervejas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195236

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/01  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0221447

[210]  N.º : N/195237

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/01  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0221464

[210]  N.º : N/195238

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/01  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0221455

[210]  N.º : N/195242

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

/

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/01  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0221449

[210]  N.º : N/195244

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

[730]  Requerente : Kia Corporation

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

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/01  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0221451

[210]  N.º : N/195261

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

LED

强

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/04  C h i na

N.º 63018216

[210]  N.º : N/195262

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/04  C h i na

N.º 63023591

[210]  N.º : N/195263

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/03/04  C h i na

N.º 63012867

[210]  N.º : N/195264

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

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

LED

强

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60025639

[210]  N.º : N/195265

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60028528

[210]  N.º : N/195266

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60032215

[210]  N.º : N/195267

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CPU

LED

强

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60016546

[210]  N.º : N/195268

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60013641

[210]  N.º : N/195269

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5

4 1 12

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/22  China

N.º 60007459

[210]  N.º : N/195274

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 4

3 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

栅

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/25  China

N.º 60885491

[210]  N.º : N/195275

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 4

3 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/25  China

N.º 60875721

[210]  N.º : N/195276

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 4

3 302
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/25  China

N.º 60893621

[210]  N.º : N/195277

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 4

3 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/25  China

N.º 60882325

[210]  N.º : N/195278

[220]  Data de pedido : 2022/03/17

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 4

3 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

迹 迹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/25  China

N.º 60902262

[210]  N.º : N/195349

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 

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 
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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 : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195350

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195351

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

laria.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195352

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

artigos de fantasia (brinquedos).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195353

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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, 
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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-

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 ), 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 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 ), 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, 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-
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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 

e adquiram convenientemente tais produtos por meio 

de telecomunicações; exploração e administração de 

unidades de comércio retalhista e de lazer, complexos 

comerciais retalhistas e de lazer, complexos comer-

ciais, galerias comerciais, centros comerciais e parques 

de comércio retalhista; a reunião para o benefício de 

terceiros de uma variedade de produtos, nomeada-

mente produtos de beleza (nomeadamente acessórios 

de higiene pessoal, cosméticos e produtos para o cui-

dado do corpo), produtos de higiene pessoal, produtos 

e equipamentos de saúde e de cuidados de saúde (no-

meadamente, medicamentos para uso humano, equi-

pamento de exercício e suplementos alimentares), ele-

trodomésticos para uso em cozinhas domésticas, ele-

trodomésticos 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 ), joias, 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, 
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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-

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 ), joias, 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; assistência 

na exploração ou na gestão de empresas comerciais ou 

industriais, incluindo centros e complexos comerciais, 

nomeadamente o fornecimento de serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais a marcas de grande 

qualidade e de luxo, permitindo às mesmas distribuir, 

de uma forma controlada e eficaz, stocks de exceden-

tes da sua coleção da estação anterior; serviços de ani-

mação publicitária, promocional e/ou comercial; pro-

moção e publicidade de todos os tipos e em todos os 

suportes; pesquisas comerciais; sistematização de da-

dos numa base de dados central; gestão de ficheiros re-

lacionados com o tratamento da informação; 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 joias, caixas para relógios, lingerie, joias; promo-

ção de edifícios comerciais, incluindo centros comer-

ciais; análise de tendências de moda e mercado para 

prestação de assessoria e consultadoria a marcas de 

retalho; serviços de consultadoria em matéria de de-

sign e gestão de centros comerciais; gestão comercial 

de galerias de lojas comerciais, centros comerciais, 

instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas e está-

dios desportivos, de entretenimento, convenções e ex-

posições; publicidade; gestão de negócios comerciais; 

administração comercial; trabalhos de escritório; ser-

viços de marketing; marketing direto; conceção, cria-

ção, design, desenvolvimento, implementação, opera-

ção, organização, promoção e supervisão de progra-

mas para membros, incluindo programas de cartões de 

fidelidade para clientes, programas de incentivos, pro-

gramas de bónus, cartões de prémios e cartões de des-

contos; serviços de redes empresariais e profissionais; 

marketing dos serviços de venda a retalho de terceiros 

através de um sítio de contactos pessoais em linha; 

promoção de eventos para terceiros; 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; a reunião, para terceiros, de 

uma variedade de vestuário, roupa de desporto, sapa-

tos, malas e sacos de viagem, porta-moedas, malas de 

mão, cintos, cachecóis, chapéus, luvas, óculos de sol, 

relógios, chapéus-de-chuva, mobiliário, iluminação, 

revestimentos de pavimentos, artigos de cozinha e 

trens de cozinha, lingerie e joalharia, permitindo ao 
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cliente visualizar e comprar convenientemente esses 

produtos; atividades de marketing e promocionais re-

lacionadas com administração comercial e gestão de 

negócios; avaliações estatísticas sobre dados de estu-

dos de mercado; análise e preparação de relatórios de 

estatísticas; sistematização de dados em bases de da-

dos informáticas; design de material publicitário; ser-

viços de avaliação de marcas; serviços de posiciona-

mento de marcas; serviços de estratégia da marca; ser-

viços informatizados de encomenda em linha; apresen-

tação de produtos em qualquer meio de comunicação 

para venda por grosso; marketing sob a forma de even-

tos; organização de eventos, exposições, feiras e mos-

tras para fins comerciais, promocionais e publicitários; 

análise de dados e estatísticas de pesquisas de merca-

do; difusão de material promocional, publicitário e de 

marketing; serviços de publicidade prestados através 

da internet; publicidade em imprensa popular e profis-

sional; produção de filmes publicitários; compilação de 

anúncios para utilização em páginas da web e na inter-

net; 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; serviços de con-

sultadoria em matéria de conceção, criação, implemen-

tação, operação, organização, promoção e supervisão 

de programas para membros, incluindo programas de 

cartões de fidelidade para clientes, programas de in-

centivos, programas de bónus, cartões de prémios e 

cartões de descontos; a organização, funcionamento, 

promoção e supervisão de programas de fidelização de 

clientes; serviços de fidelização de clientes para fins 

comerciais, promocionais e/ou publicitários; promoção 

dos interesses relacionados com questões de saúde, co-

munitárias e relativas à sustentabilidade ambiental; 

serviços de consultadoria de negócios relacionados 

com a integração das áreas de tecnologia de processos 

empresariais, aprendizagem organizacional, gestão de 

mudanças e sustentabilidade operacional; organização 

de desfiles de moda para fins promocionais; apresenta-

ção de produtos em meios de comunicação para fins de 

venda a retalho; fornecimento de um mercado em li-

nha para compradores e vendedores de produtos e ser-

viços; conceção de material publicitário; serviços de 

assessoria comercial ao consumidor relacionados com 

férias.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195354

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 

relacionados com programas para clientes associados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111
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[210]  N.º : N/195355

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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, ins-

talações desportivas, hotéis, casinos e arenas e está-

dios de convenções e exposições desportivas, de lazer 

e entretenimento; consultadoria relacionada com a 

construção e adaptação de centros e complexos comer-

ciais, instalações desportivas, hotéis, casinos e arenas 

e estádios para convenções e exposições desportivas, 

de lazer e entretenimento; supervisão de obras de 

construção de edifícios e gestão no local do processo 

de construção; serviços de lavagem de automóveis; 

serviços domésticos [serviços de limpeza]; construção, 

reforma e renovação de prédios comerciais; 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.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195356

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195357

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Serviços de organização de viagens; 

serviços de agências de viagens; serviços de agência 

de viagens para a organização de viagens; acompa-
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nhamento de passageiros [viajantes]; organização de 

viagens; organização e marcação de visitas turísticas, 

excursões, viagens de um dia e visitas guiadas a cida-

des; serviços de reserva de transportes; consultadoria 

em viagens; acompanhamento pessoal de passageiros; 

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 : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195358

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

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

vestuário personalizados.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195359

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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; 

serviços de educação e formação relacionados com 

viagens, turismo, desporto, hotelaria e experiências de 

compras a retalho de artigos de luxo; publicações ele-

trónicas em linha não descarregáveis com informações 

sobre uma vasta gama de tópicos, todos relacionados 

com viagens, turismo, experiências de compras a reta-

lho de artigos de luxo, instalações desportivas, hotéis, 

casinos e arenas e estádios para convenções e exposi-

ções de desporto, de lazer e entretenimento; edição 

multimédia de material impresso, livros, revistas, diá-

rios, jornais, boletins informativos, tutoriais, mapas, 

gráficos, fotografias, vídeos, música, assim como, de 

publicações eletrónicas não descarregáveis, todos rela-

cionados com viagens, turismo, experiências de com-

pras a retalho de artigos de luxo, instalações desporti-
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vas, hotéis, casinos, e arenas e estádios para conven-

ções e exposições de desporto, de lazer e entreteni-

mento; organização e apresentação de espetáculos, 

concursos, jogos e concertos, todos relacionados com 

desporto, 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; organização, produção, apresenta-

ção e direção de concertos musicais, festivais, digres-

sões e outros espetáculos, eventos e atividades musi-

cais e culturais; organização de desfiles de moda para 

fins de entretenimento; apresentação de obras de arte 

visual e literatura ao público para fins culturais ou 

educativos, todos relacionados com viagens, turismo e 

experiências 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 eletróni-

cas não descarregáveis a partir de uma rede informáti-

ca mundial ou da Internet, todas relacionadas com 

viagens, 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; fornecimento de 

informações sobre atividades recreativas, desportivas 

e culturais; fornecimento de instalações recreativas 

sob a forma de zonas de lazer para crianças localiza-

das em estabelecimentos comerciais de luxo; publica-

ção de periódicos, catálogos, prospetos, todos relacio-

nados com desporto, música, espetáculos de comédia, 

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

tos ao vivo, viagens, 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; pu-

blicação de material impresso e revistas, todos relacio-

nados com desporto, música, espetáculos de comédia, 

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

tos ao vivo, viagens, turismo, experiências de compras 

a retalho de luxo, instalações desportivas, hotéis, casi-

nos e arenas e estádios para convenções e exposições 

de desporto, de lazer e entretenimento; publicação de 

material impresso em formato eletrónico não descar-

regável, todos relacionados com desporto, música, es-

petáculos 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 entre-

tenimento; publicação de resenhas relacionadas a des-

porto, música, espetáculos de comédia, eventos de 

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

viagens, turismo, experiências de compras de artigos 

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

nas e estádios para convenções e exposições de des-

porto, de lazer e entretenimento; atividades de entre-

tenimento, desportivas 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 espe-

táculos de circo, teatro e concertos de música; serviços 

de entretenimento ao vivo; serviços de agência de re-

servas para os serviços atrás referidos; fornecimento e 

gestão de instalações desportivas, instalações de en-

tretenimento, instalações para concertos, instalações 

para convenções e instalações para exposições; a ope-

ração de arenas, todas para desporto, entretenimento, 

espetáculos, convenções e/ou exposições; a organiza-

ção e produção (ou coprodução) de eventos desporti-

vos e de entretenimento, concertos, convenções e ex-

posições, todos para exibição e visualização pública; 

serviços de casino, jogos de azar e jogos a dinheiro; or-

ganização de jogos e competições; gestão de casinos; 

cabarés e discotecas; serviços de informação de entre-

tenimento; serviços de planeamento de eventos; servi-

ços de clube de entretenimento; organização, acolhi-

mento, produção e direção de discotecas, aulas de fit-

ness, aulas de ioga, exposições, palestras, apresenta-

ções, conferências, concertos e espetáculos; serviços 

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

treinador pessoal (treino físico); fornecimento de ins-

talações de casino; serviços de espetáculos de cinema; 

serviços de informações e/ou listagem de informações 

relacionadas com conferências, exposições, concursos, 

competições, eventos, espetáculos e representações de 

entretenimento, recreação, lazer, desporto, artes e par-

ques de diversão itinerantes; 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 espe-

táculos de música, dança, desporto, comédia, drama e 

magia; clubes de saúde, clubes de praia e piscina; for-

necimento 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; forne-

cimento de entretenimento musical; serviços de disco-
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tecas; organização de eventos com fins culturais e re-

creativos; organização de festas e eventos; planeamen-

to de festas; serviços de lazer; organização de serviços 

de entretenimento; fornecimento e gestão de instala-

ções desportivas e eventos desportivos; organização de 

atividades e competições desportivas; fornecimento de 

instalações de educação física e ginástica; produção de 

espetáculos; organização de reuniões e conferências; 

serviços de agência de bilhetes para espetáculos de 

teatro; serviços de reserva e marcação de bilhetes para 

atividades e eventos educativos, recreativos e desporti-

vos; organização e fornecimento de instalações de for-

mação para pessoal de vendas e hotelaria; organização 

de instalações para eventos desportivos; serviços de 

clube social (serviços de entretenimento); serviços de 

clubes noturnos; serviços de informações, assessoria e 

consultadoria relacionados com todos os serviços atrás 

referidos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195360

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[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 entre-

tenimento; planeamento urbano e urbanismo comer-

cial; decoração de interiores e design de decoração 

de interiores, incluindo decoração de interiores de 

edifícios comerciais, centros comerciais, instalações 

desportivas, hotéis, casinos e arenas e estádios des-

tinados a convenções e exposições desportivas, de 

lazer e entretenimento; estudos de projetos técnicos 

relativos a centros comerciais, instalações desporti-

vas, hotéis, casinos e arenas e estádios destinados a 

convenções e exposições desportivas, de lazer e entre-

tenimento; 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-
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nus, cartões de prémios e cartões de desconto, através 

dos quais clientes associados podem obter produtos e 

serviços.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195361

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 receção; receção de boas-vindas 

para empresas e consumidores (fornecimento de ali-

mentos e bebidas); fornecimento de acesso a salas 

VIP; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas 

para salas de receção; receção 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 

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; serviços de reserva de hotéis; serviços 

de corretagem para reserva de alojamento 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 turística; fornecimento 

de alimentos e bebidas; serviços de informações, acon-

selhamento e reservas para o fornecimento de alimen-

tos e bebidas; serviços de alimentos e bebidas; serviços 

de alojamento temporário; serviços de café e cafeta-

ria; 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 re-

sidências turísticas (alojamento temporário); serviços 

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

de restaurante; serviços de bar de cocktails; serviços 

de buffet para bares de cocktail; serviços de bar de vi-

nhos; aluguer de salas de reuniões; serviços de creche; 

alojamento para animais de estimação; serviços diur-

nos de guarda de cães; serviços diurnos de guarda de 

animais de estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195362

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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; serviços de cuidados a animais de 

estimação; serviços de estética para cães.



11224    24   2022  6  15 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195363

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

[730]  Requerente : TBVSC, L.L.C.

  Endereço : 35 Mason Street, Greenwich, Connec-

ticut, 06830, United States of America

  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 segurança relacio-

nados com guarda de valores (necessidades pessoais); 

serviços de compras individuais; serviços de guarda de 

crianças [babysitting]; serviços de estilista pessoal (no-

meadamente serviços de estilização de guarda-roupa 

pessoal, serviços de consultoria de moda pessoal); ser-

viços de porteiro pessoal para terceiros, incluindo efe-

tuar preparativos e reservas pessoais solicitados e for-

necimento de informações específicas do cliente para 

atender às necessidades individuais; serviços de mor-

domo, nomeadamente serviços de mordomo e porteiro 

pessoal que prestam acolhimento a clientes; serviços 

de porteiro; serviços de estilista pessoal; licenciamen-

to da propriedade intelectual; serviços de consultado-

ria em propriedade intelectual; assessoria, represen-

tação 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 

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 informação, 

aconselhamento e consultoria em questões jurídicas; 

serviço de pesquisas jurídicas e judiciais no âmbito da 

propriedade intelectual; assistência jurídica para a re-

dação de contratos; consultoria jurídica em matéria de 

franchising; consultoria jurídica relacionada com direi-

tos 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; acompanha-

mento pessoal de passageiros; serviços que consistem 

em passear cães.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/02  Reino Unido

N.º UK00003761111

[210]  N.º : N/195385

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

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 ( , 厦)

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195386

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

[730]  Requerente : 

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 ( , 厦)

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195387

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

[730]  Requerente : 

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 ( , 厦)

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Ser v iç os : PaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195401

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

[730]  Requerente : MAKE UP FOR EVER

  Endereço : 5 rue de la Boétie, F-75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, vendas 

por correspondência, serviços de venda a retalho na 

Internet dos seguintes produtos: produtos de maqui-

lhagem, pós e cremes para a pele, bases de maquilha-

gem, blush, batons para os lábios, delineadores para 

os lábios, brilhos para os lábios, rímel, lápis para os 

olhos, sombras para os olhos, lápis para as pálpebras, 
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loções e cremes para remover a maquilhagem, loções 

hidratantes e cremes para o rosto e o corpo, estojos de 

maquilhagem, sacos de maquilhagem, pincéis e espon-

jas de maquilhagem, lantejoulas, pedras falsas (rhines-

tones) para uso cosmético, pestanas falsas, cola para 

pestanas falsas.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Vermelho.

[210]  N.º : N/195402

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

[730]  Requerente : MAKE UP FOR EVER

  Endereço : 5 rue de la Boétie, F-75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda a retalho, vendas 

por correspondência, serviços de venda a retalho na 

Internet dos seguintes produtos: produtos de maqui-

lhagem, pós e cremes para a pele, bases de maquilha-

gem, blush, batons para os lábios, delineadores para 

os lábios, brilhos para os lábios, rímel, lápis para os 

olhos, sombras para os olhos, lápis para as pálpebras, 

loções e cremes para remover a maquilhagem, loções 

hidratantes e cremes para o rosto e o corpo, estojos de 

maquilhagem, sacos de maquilhagem, pincéis e espon-

jas de maquilhagem, lantejoulas, pedras falsas (rhines-

tones) para uso cosmético, pestanas falsas, cola para 

pestanas falsas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195469

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

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

  Endereço : Piazzale Pietro Ferrero, 1 I-12051 

Alba, Cuneo Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e substitutos dos mes-

mos; farinha e preparações de cereais; pão, pastelaria 

e confeitaria; chocolate; gelados, sorvetes e outros 

gelados comestíveis; açúcar, mel, bebidas à base de ca-

cau; produtos para barrar à base de chocolate, cremes 

de chocolate para barrar contendo frutos secos; bola-

chas, bolos, panquecas [crepes].

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto; vermelho.

[210]  N.º : N/195474

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; produtos de lavanda-

ria; produtos para lavar roupa delicada, amaciadores 

para tecidos; tira-nódoas; sabonetes; óleos essenciais; 

cosméticos; produtos de toilette; dentífricos; produ-

tos para os cuidados da boca, não para uso médico; 

aerossóis para refrescar o hálito; produtos de toilette 

para banho e duche; sais de banho, não para uso mé-

dico; produtos cosméticos para os cuidados da pele; 

máscaras de beleza; óleos para uso cosmético; óleos de 

toilette; desodorizantes para uso humano; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal; cremes cosmé-

ticos; creme para as mãos; pó de talco para a toilette; 

loções para uso cosmético; lenços impregnados de 

loções cosméticas; leites de toilette; produtos de lim-

peza para o rosto [cosméticos]; cotonetes algodoados e 

algodão para uso cosmético; água de colónia; águas de 

toilette; perfumes sob a forma de vaporizadores para 

o corpo; preparações de massagem não medicinais; 

preparações de maquilhagem; pó para a maquilhagem; 

preparações para desmaquilhagem; máscara [rímel]; 

batons para os lábios; glosses para os lábios; cosméti-

cos para sobrancelhas; lápis para as sobrancelhas; pes-

tanas postiças; preparações para o cuidado das unhas; 

vernizes para as unhas; sabão para a barba; prepara-

ções para barbear; espuma de barbear; géis para bar-

bear; loções pré e pós-barba [pre-shave e after-shave]; 

preparações depilatórias; produtos e tratamentos para 

o cabelo; champôs; champôs para animais de estima-
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ção; condicionadores para o cabelo; loções para os 

cabelos; laca para o cabelo; tintas para cabelos; cosmé-

ticos para animais; perfumaria; óleos para a perfuma-

ria; incenso; madeiras aromáticas; águas perfumadas; 

fragrâncias para perfumar; ambientadores perfumados 

em forma de bastões; difusores em sticks; preparações 

para polir; graxa para sapatos; pomadas [graxa] para 

sapatos; cremes para couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195475

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Combustível para iluminação; velas; 

mechas para iluminação; torcidas [pavios] para velas 

de iluminação; velas aromáticas; velas perfumadas; 

estearina; gás e combustíveis de iluminação; tiras de 

papel para acender lume; cera de abelhas; gás de óleo; 

aparas de madeira para acender lume; óleos e ceras 

combustíveis para efeitos de conservação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195476

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais, pão, pastelaria e confeitaria; açúcar, mel, xaro-

pe de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para 

refrescar; gelados [sorvetes]; chocolate; sucedâneos do 

café e do chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195477

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio a retalho e ser-

viços de intermediação comercial para o comércio 

grossista de preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, produtos de lavandaria, pro-

dutos para lavar roupa delicada, amaciadores para te-

cidos, tira-nódoas, sabonetes, óleos essenciais, cosmé-

ticos, produtos de toilette, dentífricos, produtos para 

os cuidados da boca, não para uso médico, aerossóis 

para refrescar o hálito, produtos de toilette para ba-

nho e duche, sais de banho, não para uso médico, pro-

dutos cosméticos para os cuidados da pele, máscaras 

de beleza, óleos para uso cosmético, óleos de toilette, 

desodorizantes para uso humano, preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal, cremes cosméticos, 

creme para as mãos, pó de talco para a toilette, loções 

para uso cosmético, lenços impregnados de loções 

cosméticas, leites de toilette, produtos de limpeza para 

o rosto [cosméticos], cotonetes algodoados e algodão 

para uso cosmético, água de colónia, águas de toilette, 

perfumes sob a forma de vaporizadores para o corpo, 

preparações de massagem não medicinais, prepara-

ções de maquilhagem, pó para a maquilhagem, prepa-

rações para desmaquilhagem, máscara [rímel], batons 

para os lábios, glosses para os lábios, cosméticos para 

sobrancelhas, lápis para as sobrancelhas, pestanas 

postiças, preparações para o cuidado das unhas, ver-

nizes para as unhas, sabão para a barba, preparações 

para barbear, espuma de barbear, géis para barbear, 

loções pré e pós-barba [pre-shave e after-shave], pre-

parações depilatórias, produtos e tratamentos para o 

cabelo, champôs, champôs para animais de estimação, 

condicionadores para o cabelo, loções para os cabe-

los, laca para o cabelo, tintas para cabelos, cosméticos 

para animais, perfumaria, óleos para a perfumaria, 

incenso, madeiras aromáticas, águas perfumadas, fra-
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grâncias para perfumar, ambientadores perfumados 

em forma de bastões, difusores em sticks, preparações 

para polir, graxa para sapatos, pomadas [graxa] para 

sapatos, cremes para couro, combustível para ilumina-

ção, velas, mechas para iluminação, torcidas [pavios] 

para velas de iluminação, velas aromáticas, velas per-

fumadas, estearina, gás e combustíveis de iluminação, 

tiras de papel para acender lume, cera de abelhas, gás 

de óleo, aparas de madeira para acender lume, óle-

os e ceras combustíveis para efeitos de conservação, 

café, chá, cacau e sucedâneos do café, arroz, tapioca 

e sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, 

pastelaria e confeitaria, açúcar, mel, xarope de mela-

ço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, 

molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar, 

gelados [sorvetes], chocolate, sucedâneos do café e do 

chá; consultadoria em gestão e organização comerciais 

e outros serviços de consultadoria em relação com 

gestão de negócios; publicidade, promoção de vendas 

e anúncio, bem como prospeção, estudos e análise de 

mercado, em nome de comércio a retalho, por grosso 

e distributivo; serviços de importação e exportação; 

serviços de consultoria comercial relacionados com o 

estabelecimento e exploração de franchises; serviços 

de administração comercial do licenciamento de pro-

dutos e serviços para terceiros; disponibilização de um 

espaço de mercado online para compradores e vende-

dores de produtos e serviços; todos os serviços acima 

que também fornecidos através de canais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195478

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; produtos de lavanda-

ria; produtos para lavar roupa delicada, amaciadores 

para tecidos; tira-nódoas; sabonetes; óleos essenciais; 

cosméticos; produtos de toilette; dentífricos; produ-

tos para os cuidados da boca, não para uso médico; 

aerossóis para refrescar o hálito; produtos de toilette 

para banho e duche; sais de banho, não para uso mé-

dico; produtos cosméticos para os cuidados da pele; 

máscaras de beleza; óleos para uso cosmético; óleos de 

toilette; desodorizantes para uso humano; preparações 

antitranspirantes para higiene pessoal; cremes cosmé-

ticos; creme para as mãos; pó de talco para a toilette; 

loções para uso cosmético; lenços impregnados de 

loções cosméticas; leites de toilette; produtos de lim-

peza para o rosto [cosméticos]; cotonetes algodoados e 

algodão para uso cosmético; água de colónia; águas de 

toilette; perfumes sob a forma de vaporizadores para 

o corpo; preparações de massagem não medicinais; 

preparações de maquilhagem; pó para a maquilhagem; 

preparações para desmaquilhagem; máscara [rímel]; 

batons para os lábios; glosses para os lábios; cosméti-

cos para sobrancelhas; lápis para as sobrancelhas; pes-

tanas postiças; preparações para o cuidado das unhas; 

vernizes para as unhas; sabão para a barba; prepara-

ções para barbear; espuma de barbear; géis para bar-

bear; loções pré e pós-barba [pre-shave e after-shave]; 

preparações depilatórias; produtos e tratamentos para 

o cabelo; champôs; champôs para animais de estima-

ção; condicionadores para o cabelo; loções para os 

cabelos; laca para o cabelo; tintas para cabelos; cosmé-

ticos para animais; perfumaria; óleos para a perfuma-

ria; incenso; madeiras aromáticas; águas perfumadas; 

fragrâncias para perfumar; ambientadores perfumados 

em forma de bastões; difusores em sticks; preparações 

para polir; graxa para sapatos; pomadas [graxa] para 

sapatos; cremes para couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195479

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Combustível para iluminação; velas; 

mechas para iluminação; torcidas [pavios] para velas 

de iluminação; velas aromáticas; velas perfumadas; 
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estearina; gás e combustíveis de iluminação; tiras de 

papel para acender lume; cera de abelhas; gás de óleo; 

aparas de madeira para acender lume; óleos e ceras 

combustíveis para efeitos de conservação.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195480

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; 

arroz, tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas de 

cereais, pão, pastelaria e confeitaria; açúcar, mel, xaro-

pe de melaço; levedura, fermento em pó; sal, mostarda; 

vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo para 

refrescar; gelados [sorvetes]; chocolate; sucedâneos do 

café e do chá.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195481

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

[730]  Requerente : Rituals International Trademarks 

B.V.

  Endereço : Herengracht 539, 1017 BW Amster-

dam, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de comércio a retalho e ser-

viços de intermediação comercial para o comércio 

grossista de preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem, preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, produtos de lavandaria, pro-

dutos para lavar roupa delicada, amaciadores para te-

cidos, tira-nódoas, sabonetes, óleos essenciais, cosmé-

ticos, produtos de toilette, dentífricos, produtos para 

os cuidados da boca, não para uso médico, aerossóis 

para refrescar o hálito, produtos de toilette para ba-

nho e duche, sais de banho, não para uso médico, pro-

dutos cosméticos para os cuidados da pele, máscaras 

de beleza, óleos para uso cosmético, óleos de toilette, 

desodorizantes para uso humano, preparações anti-

transpirantes para higiene pessoal, cremes cosméticos, 

creme para as mãos, pó de talco para a toilette, loções 

para uso cosmético, lenços impregnados de loções 

cosméticas, leites de toilette, produtos de limpeza para 

o rosto [cosméticos], cotonetes algodoados e algodão 

para uso cosmético, água de colónia, águas de toilette, 

perfumes sob a forma de vaporizadores para o corpo, 

preparações de massagem não medicinais, prepara-

ções de maquilhagem, pó para a maquilhagem, prepa-

rações para desmaquilhagem, máscara [rímel], batons 

para os lábios, glosses para os lábios, cosméticos para 

sobrancelhas, lápis para as sobrancelhas, pestanas 

postiças, preparações para o cuidado das unhas, ver-

nizes para as unhas, sabão para a barba, preparações 

para barbear, espuma de barbear, géis para barbear, 

loções pré e pós-barba [pre-shave e after-shave], pre-

parações depilatórias, produtos e tratamentos para o 

cabelo, champôs, champôs para animais de estimação, 

condicionadores para o cabelo, loções para os cabe-

los, laca para o cabelo, tintas para cabelos, cosméticos 

para animais, perfumaria, óleos para a perfumaria, 

incenso, madeiras aromáticas, águas perfumadas, fra-

grâncias para perfumar, ambientadores perfumados 

em forma de bastões, difusores em sticks, preparações 

para polir, graxa para sapatos, pomadas [graxa] para 

sapatos, cremes para couro, combustível para ilumina-

ção, velas, mechas para iluminação, torcidas [pavios] 

para velas de iluminação, velas aromáticas, velas per-

fumadas, estearina, gás e combustíveis de iluminação, 

tiras de papel para acender lume, cera de abelhas, gás 

de óleo, aparas de madeira para acender lume, óle-

os e ceras combustíveis para efeitos de conservação, 

café, chá, cacau e sucedâneos do café, arroz, tapioca 

e sagu, farinhas e preparações feitas de cereais, pão, 

pastelaria e confeitaria, açúcar, mel, xarope de mela-

ço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, 

molhos (condimentos), especiarias, gelo para refrescar, 

gelados [sorvetes], chocolate, sucedâneos do café e do 

chá; consultadoria em gestão e organização comerciais 

e outros serviços de consultadoria em relação com 

gestão de negócios; publicidade, promoção de vendas 

e anúncio, bem como prospeção, estudos e análise de 

mercado, em nome de comércio a retalho, por grosso 
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e distributivo; serviços de importação e exportação; 

serviços de consultoria comercial relacionados com o 

estabelecimento e exploração de franchises; serviços 

de administração comercial do licenciamento de pro-

dutos e serviços para terceiros; disponibilização de um 

espaço de mercado online para compradores e vende-

dores de produtos e serviços; todos os serviços acima 

que também fornecidos através de canais online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195596

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável que permite 

acesso a uma enciclopédia multilingue criada e manti-

da em colaboração; aplicação móvel descarregável para 

visualizar, editar e contribuir para uma enciclopédia; 

software descarregável para desenvolvimento de sítios 

na web e para a criação e edição de páginas web pelos 

utilizadores; software descarregável para transmissão, 

recepção, publicação, codificação e organização de da-

dos em conjunto com uma rede global de computado-

res; hardware informático e software descarregável ou 

gravado utilizado para interligar, gerir e operar redes 

locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195597

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas nomeadamente, 

livros e manuais relativos a uma enciclopédia online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195598

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos para 

beneficência; serviços de angariação de fundos para 

beneficência para o apoio ao conhecimento livre e 

à recolha, desenvolvimento e partilha de conteúdos 

educativos; concessão de bolsas para a disseminação 

e promoção de conhecimentos e conteúdos educativos 

gratuitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195599

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de dados e do-

cumentos através da Internet; transmissão electrónica 

de texto e multimédia; serviços de telecomunicações 

nomeadamente, fornecimento online de quadros de 

avisos electrónicos e serviços de mensagens para a 

transmissão de mensagens, entre utilizadores, relativas 

a artigos de enciclopédia e à administração de um pro-

jecto de enciclopédia; fornecimento de acesso a bases 
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de dados online de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e ou-

tros conteúdos educativos através de dispositivos por-

táteis que criam hotspots sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195600

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento online de enciclopédia 

multilingue criada e mantida em colaboração no cam-

po de uma grande variedade de tópicos e assuntos; 

fornecimento de publicações online sob a forma de 

artigos, guias de referência, brochuras e manuais sobre 

a utilização e contribuição para uma enciclopédia on-

line; serviços educativos nomeadamente conferências 

e workshops sobre uma enciclopédia online; organiza-

ção e realização de concursos e programas de prémios 

de incentivo para fins educativos; fornecimento de 

bases de dados online, criadas e mantidas em colabo-

ração, de conhecimentos enciclopédicos, dicionários, 

citações, livros, fontes textuais, catálogos, guias de 

viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros con-

teúdos enciclopédicos; fornecimento de publicações 

online sob forma de artigos, manuais, brochuras e 

guias de referência sobre a utilização e contribuição 

para bases de dados online de conhecimentos enciclo-

pédicos, dicionários, citações, livros, fontes textuais, 

catálogos, guias de viagem, notícias, ficheiros multimé-

dia e outros conteúdos educativos; serviços educativos 

nomeadamente conferências e workshops sobre bases 

de dados online de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros de media e outros 

conteúdos educativos; fornecimento de informação 

educacional relativa à organização de actividades 

comunitárias para apoiar a tecnologia de código aber-

to e a disseminação de conhecimento e conteúdos 

educacionais gratuitos; fornecimento de informações 

relativas à organização de eventos educativos que 

incluam maratonas de programação colaborativa de 

computadores ( hackathons ) sob forma de sessões 

colaborativas de programação informática para apoiar 

a tecnologia de código aberto e a divulgação de conhe-

cimentos e conteúdos educativos gratuitos, e não para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195601

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Alojamento de website com tecno-

logia de código aberto que permite aos utilizadores 

ler, discutir, escrever, editar e contribuir para uma 

enciclopédia online; serviços informáticos, nomeada-

mente manutenção de websites para outros com uma 

enciclopédia interactiva e multilingue; concepção e 

desenvolvimento de software informático; alojamento 

de um website com tecnologia de código aberto que 

permite aos utilizadores ler, discutir, escrever, editar 

e contribuir para bases de dados em linha de conhe-

cimentos enciclopédicos, dicionários, citações, livros, 

fontes textuais, catálogos, guias de viagem, notícias, fi-

cheiros multimédia e outros conteúdos educativos; for-

necimento da utilização temporária de software não 

descarregável para o desenvolvimento de sítios Web e 

a criação e edição de páginas Web pelos utilizadores; 

fornecimento de utilização temporária de software 

não descarregável para transmissão, recepção, publi-

cação, codificação e organização de dados em conjun-

to com uma rede informática global; alojamento de 

conteúdos digitais na Internet; serviços informáticos 

nomeadamente, alojamento de websites interactivos 

que permitem aos utilizadores contribuir e editar on-

line bases de dados de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e ou-
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tros conteúdos educativos e publicar textos e ficheiros 

multimédia; fornecimento de websites com tecnologia 

de fonte aberta que permite aos utilizadores ver, dis-

cutir, escrever, editar e contribuir para bases de dados 

online de conhecimentos enciclopédicos, dicionários, 

citações, livros, fontes textuais, catálogos, guias de via-

gem, notícias, ficheiros multimédia, e outros conteúdos 

educativos; fornecimento de websites com tecnologia 

de código aberto que permite aos utilizadores carregar 

e partilhar informação sobre uma grande variedade 

de tópicos e assuntos numa enciclopédia interactiva e 

multilingue.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195602

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software descarregável que permite 

acesso a uma enciclopédia multilingue criada e manti-

da em colaboração; aplicação móvel descarregável para 

visualizar, editar e contribuir para uma enciclopédia; 

software descarregável para desenvolvimento de sítios 

na web e para a criação e edição de páginas web pelos 

utilizadores; software descarregável para transmissão, 

recepção, publicação, codificação e organização de da-

dos em conjunto com uma rede global de computado-

res; hardware informático e software descarregável ou 

gravado utilizado para interligar, gerir e operar redes 

locais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195603

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Publicações impressas nomeadamente, 

livros e manuais relativos a uma enciclopédia online.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195604

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de angariação de fundos para 

beneficência; serviços de angariação de fundos para 

beneficência para o apoio ao conhecimento livre e 

à recolha, desenvolvimento e partilha de conteúdos 

educativos; concessão de bolsas para a disseminação 

e promoção de conhecimentos e conteúdos educativos 

gratuitos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195605

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Transmissão electrónica de dados e do-

cumentos através da Internet; transmissão electrónica 

de texto e multimédia; serviços de telecomunicações 
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nomeadamente, fornecimento online de quadros de 

avisos electrónicos e serviços de mensagens para a 

transmissão de mensagens, entre utilizadores, relativas 

a artigos de enciclopédia e à administração de um pro-

jecto de enciclopédia; fornecimento de acesso a bases 

de dados online de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e ou-

tros conteúdos educativos através de dispositivos por-

táteis que criam hotspots sem fios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195606

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento online de enciclopédia 

multilingue criada e mantida em colaboração no cam-

po de uma grande variedade de tópicos e assuntos; 

fornecimento de publicações online sob a forma de 

artigos, guias de referência, brochuras e manuais sobre 

a utilização e contribuição para uma enciclopédia on-

line; serviços educativos nomeadamente conferências 

e workshops sobre uma enciclopédia online; organiza-

ção e realização de concursos e programas de prémios 

de incentivo para fins educativos; fornecimento de 

bases de dados online, criadas e mantidas em colabo-

ração, de conhecimentos enciclopédicos, dicionários, 

citações, livros, fontes textuais, catálogos, guias de 

viagem, notícias, ficheiros multimédia e outros con-

teúdos enciclopédicos; fornecimento de publicações 

online sob forma de artigos, manuais, brochuras e 

guias de referência sobre a utilização e contribuição 

para bases de dados online de conhecimentos enciclo-

pédicos, dicionários, citações, livros, fontes textuais, 

catálogos, guias de viagem, notícias, ficheiros multimé-

dia e outros conteúdos educativos; serviços educativos 

nomeadamente conferências e workshops sobre bases 

de dados online de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros de media e outros 

conteúdos educativos; fornecimento de informação 

educacional relativa à organização de actividades 

comunitárias para apoiar a tecnologia de código aber-

to e a disseminação de conhecimento e conteúdos 

educacionais gratuitos; fornecimento de informações 

relativas à organização de eventos educativos que 

incluam maratonas de programação colaborativa de 

computadores ( hackathons ) sob forma de sessões 

colaborativas de programação informática para apoiar 

a tecnologia de código aberto e a divulgação de conhe-

cimentos e conteúdos educativos gratuitos, e não para 

fins comerciais, promocionais ou publicitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195607

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

[730]  Requerente : Wikimedia Foundation, Inc.

  Endereço : 1 Montgomery Street, Suite 1600, San 

Francisco, California, 94104, United States

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Alojamento de website com tecno-

logia de código aberto que permite aos utilizadores 

ler, discutir, escrever, editar e contribuir para uma 

enciclopédia online; serviços informáticos, nomeada-

mente manutenção de websites para outros com uma 

enciclopédia interactiva e multilingue; concepção e 

desenvolvimento de software informático; alojamento 

de um website com tecnologia de código aberto que 

permite aos utilizadores ler, discutir, escrever, editar 

e contribuir para bases de dados em linha de conhe-

cimentos enciclopédicos, dicionários, citações, livros, 

fontes textuais, catálogos, guias de viagem, notícias, fi-

cheiros multimédia e outros conteúdos educativos; for-

necimento da utilização temporária de software não 

descarregável para o desenvolvimento de sítios Web e 

a criação e edição de páginas Web pelos utilizadores; 

fornecimento de utilização temporária de software 

não descarregável para transmissão, recepção, publi-

cação, codificação e organização de dados em conjun-

to com uma rede informática global; alojamento de 

conteúdos digitais na Internet; serviços informáticos 
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nomeadamente, alojamento de websites interactivos 

que permitem aos utilizadores contribuir e editar on-

line bases de dados de conhecimentos enciclopédicos, 

dicionários, citações, livros, fontes textuais, catálogos, 

guias de viagem, notícias, ficheiros multimédia e ou-

tros conteúdos educativos e publicar textos e ficheiros 

multimédia; fornecimento de websites com tecnologia 

de fonte aberta que permite aos utilizadores ver, dis-

cutir, escrever, editar e contribuir para bases de dados 

online de conhecimentos enciclopédicos, dicionários, 

citações, livros, fontes textuais, catálogos, guias de via-

gem, notícias, ficheiros multimédia, e outros conteúdos 

educativos; fornecimento de websites com tecnologia 

de código aberto que permite aos utilizadores carregar 

e partilhar informação sobre uma grande variedade 

de tópicos e assuntos numa enciclopédia interactiva e 

multilingue.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195608

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

[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 : 9

[511]  Produtos : Monitores para uso com computado-

res.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/13  Listenstai-

ne N.º 2021-733

[210]  N.º : N/195625

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : OCEANBOX CONTAINERS 

LTD

  Endereço : Georgiou Katsounotou 6, 3036 Limas-

sol, Cyprus

  Nacionalidade :  Cipriota

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão de empresas e serviços de ges-

tão, avaliações e investigação de negócios, serviços 

de peritagem em eficiência nas empresas, pesquisas 

comerciais, consultoria comercial, serviços de agências 

de informações comerciais, compilação de informa-

ção numa base de dados informática, análise do preço 

de custo, previsões económicas, estudo de mercados, 

fornecimento de informação comercial, serviços de 

consultadoria comercial; sendo todos os serviços 

supra mencionados relativos ao transporte marítimo 

e/ou à circulação de mercadorias; serviços de gestão 

de inventário para localização de carga, contentores 

de carga e carga; fornecimento de informações comer-

ciais relativas à comercialização e venda de contento-

res novos e usados (incluindo - mas não se limitando 

a - contentores marítimos) para embalagem, armaze-

namento de mercadorias e para transporte de carga; 

serviços de venda a retalho ou a grosso no que respeita 

a contentores novos e usados (incluindo - mas não se 

limitando a - contentores marítimos) para embalagem, 

armazenamento de mercadorias e para transporte 

de carga; serviços de venda a retalho ou a grosso de 

embarcações novas e usadas (incluindo - mas não se 

limitando a - rebocadores, barcaças e outras formas de 

embarcações).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195706

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Murata Manufacturing Co., Ltd.

  Endereço : 10-1, Higashikotari 1-chome, Naga-

okakyo-shi, Kyoto, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para a con-

dução, distribuição, transformação, acumulação, regu-

lação ou controlo da distribuição ou utilização de ele-

tricidade; aparelhos e instrumentos para a gravação, 

transmissão, reprodução ou processamento de áudio, 

imagens ou dados; multimédia gravada e descarregá-

vel, software de computador, suportes de gravação di-

gital ou analógico virgens e suportes de armazenamen-

to digitais ou analógico virgens; suportes de armaze-

namento; mecanismos operados a moedas; caixas re-

gistadoras, dispositivos de cálculo; computadores e pe-

riféricos adaptados para uso com computadores; fatos 
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de mergulho, máscaras de mergulho, tampões de ouvi-

dos para o mergulho, clipes nasais para mergulho e 

natação, luvas para mergulho, aparelhos de respiração 

para a natação subaquática; dispositivos de extinção 

de fogo; programa de computador; semicondutores; 

elementos semicondutores; wafers semicondutores; 

aparelhos semicondutores; módulos semicondutores; 

pastilhas de silício para circuitos integrados; wafers de 

silício monocristalino; circuitos eletrónicos; módulos 

de circuitos eletrónicos; circuitos elétricos; módulos de 

circuitos elétricos; circuitos integrados; módulos de 

circuitos integrados; placas de circuito impressas; pla-

cas de circuito impressas flexíveis; canetas eletrónicas 

[canetas digitais] para unidades de visualização; ratos 

para computador; cartões de circuitos integrados 

[smart cards]; máquinas de distribuição de energia elé-

trica; controladores de energia elétrica; conversores 

rotativos; modificadores de fase; condensadores; con-

densadores elétricos; condensadores cerâmicos; con-

densadores de filme; condensadores multicamadas; 

condicionadores de potência; controladores de potên-

cia elétrica; inversores [eletricidade]; termístores; con-

versores elétricos; transformadores de corrente; con-

versores de potências elétricos; conversores de corren-

te contínua/corrente contínua; conversores de corrente 

contínua/corrente alterna; aparelhos elétricos de con-

trolo; relés elétricos; disjuntores; conetores elétricos; 

painéis elétricos de comando; resistências elétricas; re-

sistências variáveis; balastros para aparelhos de ilumi-

nação; aparelhos de controlo de iluminação; fontes de 

alimentação elétrica; módulos de fontes de alimenta-

ção; reguladores de sobretensão; para-raios (surge ar-

resters); aparelhos para recarga de acumuladores elé-

tricos; adaptadores elétricos; amplificadores; amplifi-

cadores de potência; amplificadores de sinais; inter-

ruptores elétricos; interruptores eletrónicos; acopla-

mentos elétricos; contactos elétricos; tomadas elétri-

cas; carregadores de baterias; para-raios (lightning 

conductors); transformadores elétricos; transformado-

res de potência eletrónicos; núcleos de ferrita; fusíveis; 

indutores (elétricos); bornes [eletricidade]; reóstatos; 

indutos [eletricidade]; osciladores; ressonadores; dis-

positivos piezoelétricos; filtros piezoelétricos; ressona-

dores piezoelétricos; besouros [campainhas]; besouros 

piezoelétricos [campainhas piezoelétricas]; altifalan-

tes; altifalantes piezoelétricos; altifalantes de agudos; 

atuadores piezoelétricos; baterias; pilhas secas; acu-

muladores elétricos; baterias secundárias de lítio; ba-

terias de ião de lítio; acumuladores elétricos; baterias 

de lítio de dióxido de manganés; baterias de óxido de 

prata; baterias alcalinas de manganés; módulos de ba-

terias; conjuntos de baterias; acumuladores elétricos; 

baterias secundárias de ião de lítio; baterias solares; 

pilhas de combustível; painéis solares para a produção 

de eletricidade; caixas de acumuladores; válvulas sole-

noides sob a forma de interruptores eletromagnéticos; 

fechaduras elétricas; cartões de acesso codificados; fios 

elétricos; cabos elétricos; conetores eletrónicos; ele-

mentos de ligação de cabos elétricos; fibras óticas [fios 

condutores de raios luminosos]; conetores de fibra óti-

ca; leitores de identi f icação por radiofrequência 

[RFID]; etiquetas de identificação por radiofrequência 

[RFID]; etiquetas com chips de identificação por ra-

diofrequência [RFID] integrados; etiquetas eletrónicas 

para produtos; leitores e gravadores de etiquetas de 

identificação por radiofrequência [RFID]; impressoras 

para imprimir em etiquetas de identificação por radio-

frequência [RFID]; aparelhos de comunicações; apa-

relhos de comunicações óticas; modems; encaminha-

dores de rede; dispositivos de conversão fotoelétrica 

para comunicação; módulos de conversão fotoelétrica 

para comunicação; aparelhos e instrumentos para a 

gravação de som; módulos de radiocomunicações; dis-

positivos eletrónicos para uso em localização, deteção 

e posicionamento de pessoas e objetos através de redes 

de comunicações; recetores de balizas sinalizadoras; 

transmissores de balizas sinalizadoras; máquinas e 

aparelhos de radiofarol; dispositivos para sistemas 

GPS; aparelhos de monitorização remota; aparelhos 

de controlo remoto; aparelhos de ponte de ligação (ga-

teway) de telecomunicação; aparelhos de navegação 

para automóveis; unidades de monitores de visualiza-

ção em cristal líquido para aparelhos de navegação e 

aparelhos de televisão; antenas; antenas dielétricas; 

bobinas elétricas; bobinas de self para uso com apare-

lhos elétricos; bobinas de self; bobinas magnéticas; bo-

binas eletromagnéticas; bobinas eletrónicas; filtros de 

radiofrequência; filtros elétricos; filtros óticos; filtros 

eletrónicos; filtros de insonorização eletromagnética; 

filtros passa-baixo; filtros passa-alto; filtros de ruído; 

películas para absorver ondas eletromagnéticas (filtros 

de onda acústica de superfície); varistores; filtros dielé-

tricos; filtros cerâmicos sob a forma de componentes 

eletrónicos; filtros de onda acústica de superfície; fil-

tros de micro-ondas; acopladores acústicos; acoplado-

res de sinais; baluns; multiplexadores; duplexs; isola-

dores sob a forma de componentes eletrónicos; circu-

ladores sob a forma de componentes eletrónicos; dissi-

padores de calor sob a forma de componentes eletróni-

cos; instrumentos de medição elétrica; verificadores de 
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eletricidade; magnetómetros; sondas para testar circui-

tos integrados; sondas para testes de semicondutores; 

sondas para uso científico; instrumentos e aparelhos 

de medição; aparelhos e instrumentos de ensaio; sen-

sores; sensores (aparelhos de medição) excluindo para 

uso médico; sensores ultrassónicos; detetores de infra-

vermelhos; sensores giroscópicos; giroscópios; senso-

res de inclinação; sensores do ângulo; sensores de som; 

sensores de vibração; sensores de detonação para au-

tomóveis; sensores para deteção de posição; sensores 

para deteção de posição rotativos; sensores de rotação; 

sensores de velocidade; sensores de aceleração; senso-

res magnéticos; sensores de identificação de dinheiro; 

sensores óticos; sensores de temperatura; sensores de 

humidade; sensores de pressão; sensores de pressão at-

mosférica; sensores de gás; sensores de concentração 

de gases; sensores de concentração de CO2; sensores 

de odor; sensores de aroma; sensores de cronometra-

gem; sensores de ecrã táctil; sensores de nível; senso-

res de movimento; sensores de movimento humano; 

sensores piezoelétricos; sensores de caudal; aparelhos 

para análise, sem ser para uso medicinal; balanças de 

casa de banho; dispositivos de uso corporal para regis-

to de ativ idade f ísica; monitores de computador; 

software de computador, descarregável ou gravado, 

para operação e controlo de termómetros clínicos ele-

trónicos; software de computador, descarregável ou 

gravado, para medição, gestão e armazenamento de 

dados de temperatura corporal de pacientes; hardware 

informático; aparelho de processamento de dados; 

aplicações de software informático descarregáveis; 

aparelhos e instrumentos para teste e monitorização 

de condições psicológicas, não para uso médico; dete-

tores; aparelhos e instrumentos óticos; aparelhos e ins-

trumentos fotográficos; instrumentos e aparelhos cine-

matográficos; osciladores de cristal de quartzo; oscila-

dores circuitos de cristal de quartzo; ressonadores de 

cristal de quartzo; filtros de cristal de quartzo sob a 

forma de filtros de radiofrequência; dispositivos de 

cristal de quartzo óticos (não para uso médico); placas 

de onda óticas de cristal de quartzo; dispositivos de 

cristal de quartzo para lentes óticas; lentes óticas de 

cristal de quartzo; placas de janela de proteção como 

partes estruturais de osciladores para lasers, feitas de 

cristais de quartzo; prismas [ótica]; lentes óticas; vidro 

ótico; vidro ótico de cristal de quartzo; lasers, não sen-

do para uso médico; aparelhos de ionização, não sendo 

para o tratamento do ar ou da água; módulos ioniza-

dores, não para o tratamento de ar ou de água; ozoni-

zadores não para uso médico; módulos de ozonizador, 

não para uso médico; aparelhos e instrumentos eletró-

nicos; smartphones; assistentes pessoais digitais 

[PDA]; computadores portáteis de uso pessoal; com-

putadores; periféricos adaptados para uso com compu-

tadores; teclados de computador; monitores de compu-

tador; software de computador; software de computa-

dor descarregável ou gravado para uso em deteção, re-

colha, análise e gestão de dados em relação com co-

municações na área de recursos humanos; software de 

computador descarregável ou gravado para uso em lo-

calização, deteção e posicionamento de pessoas e ob-

jetos; software de computador descarregável ou grava-

do para uso em gestão, monitorização e análise de 

produção e equ ipamento e s i stemas de fabr ico; 

software de computador descarregável ou gravado 

para uso em gestão, monitorização e análise de estatu-

to profissional, ambiente, condições de segurança e 

saúde de empregados e trabalhadores nas indústrias de 

construção e transformadoras; software de computa-

dor descarregável ou gravado, nomeadamente, midd-

leware para uso em a gestão e administração de aplica-

ções de software informático em sistemas de identifi-

cação por radiofrequência [RFID]; plataformas ou 

aplicações de software de computador descarregáveis 

ou gravadas para uso em análise de sinais de eletroen-

cefalograma (EEG); aparelhos para uso em análise de 

sinais de EEG, não para uso médico; detetores de sinal 

de EEG, não para uso médico; simuladores para simu-

lar o funcionamento de veículos; simuladores para si-

mular atividades desportivas; simuladores para simu-

lar at iv idades de entreten imento e recreat ivas; 

software de jogos de eletrónicos descarregável ou gra-

vado; software de computador educativo, descarregá-

vel ou gravado; software de computador descarregável 

ou gravado para entretenimento; software de compu-

tador descarregável ou gravado para gestão de negó-

cios comerciais e marketing; software de computador 

descarregável ou gravado para simular o funcionamen-

to de veículos; hardware e software informático des-

carregável ou gravado para intensificar sensação, vi-

bração e reação fornecidas pelos máquinas e aparelhos 

eletrónicos portáteis; software de computador descar-

regável ou gravado para uso em operação, controlo e 

gestão de dispositivos eletrónicos utilizando tecnolo-

gia háptica; software de computador descarregável ou 

gravado, nomeadamente, plataforma de middleware 

para uso em design e desenvolvimento de aplicações 

de software de jogos; software de computador descar-

regável ou gravado para simulação bi- ou tri-dimensio-

nal para uso em design ou desenvolvimento de produ-
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tos industriais; software de computador descarregável 

ou gravado para uso em design ou desenvolvimento de 

produtos industriais; software de computador descar-

regável ou gravado para uso em análise utilizando mé-

todo dos elementos finitos; software de computador 

descarregável ou gravado para uso em análise de on-

das eletromagnéticas; software de computador descar-

regável ou gravado para uso em análise de campos de 

magnéticos; software de computador descarregável ou 

gravado em análise de campos de elétricos; software 

de computador descarregável ou gravado para uso em 

análise de tensão de estruturas; software de computa-

dor descarregável ou gravado para uso em análise de 

condução térmica; software de computador descarre-

gável ou gravado para uso em anál ise de f lu ido; 

software de computador descarregável ou gravado 

para uso em análise piezoelétrica; software de compu-

tador descarregável ou gravado para uso em análise de 

ondas ultrassónicas; software de jogos eletrónicos para 

videojogos de arcada; discos acústicos; ficheiros de 

música descarregáveis; ficheiros de imagem descarre-

gáveis; discos de vídeo gravados e fitas de vídeo grava-

das; aparelhos e instrumentos de laboratório; apare-

lhos de cultura, purificação e concentração de células 

para uso laboratório e científico; elementos de filtra-

gem de malha metálica para uso em fracionamento ce-

lular, purificação do meio, lavagem de tecidos, e remo-

ção e filtração de proteínas séricas e contaminações, 

para uso laboratório e científico; aparelhos de cultura 

celular para uso laboratório; aparelhos e instrumentos 

de química; biochips; núcleos magnéticos; resistência 

de fios; elétrodos; ímanes; grelhas para acumuladores 

elétricos; coletores elétricos; placas para acumuladores 

elétricos; dispositivos de salvação; máscaras contra o 

pó; máscaras de gás; máscaras de soldadura; máscaras 

de proteção; vestuário para a proteção contra fogo; ca-

puzes de prevenção de catástrofes; vestuário especial 

para laboratórios; vestuário de proteção contra aciden-

tes, radiações e fogo; luvas para proteção contra aci-

dentes; lentes de óculos; óculos [ótica]; óculos 3d; pu-

blicação eletrónica descarregável; filmes cinematográ-

ficos impressos; películas para diapositivos impressio-

nados; molduras para filmes de diapositivos; robôs de 

ensino; robôs humanoides com inteligência artificial; 

robôs de telepresença; aparelhos de respiração, não 

sendo para respiração artificial; simuladores de treino 

do reanimação; manequins para a exercícios de socor-

ro [aparelhos de instrução]; aparelhos para transvasar 

o oxigénio; aparelhos de diagnóstico, não sendo para 

uso médico; protetores de dentes; programas de jogos 

de vídeo de consumo; peças e acessórios para todos os 

produtos atrás citados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195716

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para uso doméstico; prepara-

ções para endurecimento de nata batida; preparações 

aromáticas para alimentos; chá; café; cacau; gelo; con-

feitaria; bolos; pão; sanduíches; pãezinhos estufados 

recheados com carne picada [Chuka-manjuh]; ham-

búrgueres em pãezinhos [sandes]; pizas; sanduiches 

de cachorro-quente; tortas de carne; temperos; condi-

mentos; miso; molho worcestershire; molhos de carne; 

ketchup [molho]; molho de soja; vinagre; misturas de 

vinagre; molho de soja condimentado [Soba-tsuyu]; 

molhos para salada; molho branco; maionese; molhos 

para carne grelhada; açúcar em cubos; frutose para 

fins culinários; açúcar cristal [não confeitaria]; açúcar; 

maltose; mel; glucose para fins culinários; xarope de 

amido em pó para fins culinários; xarope de amido 

para fins culinários; sal de mesa misturado com semen-

tes de sésamo; sal de cozinha; sementes de sésamo tor-

radas e moídas [condimentos]; sal de aipo; especiarias; 

misturas para gelados; misturas para sorvetes; café não 

torrado; cereais processados; pastas de barrar à base 

de chocolate; bolinhos de massa recheados chineses; 

bolinhos chineses estufados; sushi; bolas de massa fri-

ta com pequenos pedaços de polvo [Takoyaki]; refei-

ções (almoços) em caixa constituídos por arroz, com 

adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; fermento 

em pó; koji [arroz maltado fermentado]; levedura; 

fermento em pó; misturas instantâneas de confeitaria; 

molho para massa; resíduos do tratamento de arroz 

para alimentos [Sake lees]; arroz; aveia descascada; 

cevada descascada; glúten preparado como alimento; 

farinha; massa; massa instantânea.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195721

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para uso doméstico; prepara-

ções para endurecimento de nata batida; preparações 

aromáticas para alimentos; chá; café; cacau; gelo; con-

feitaria; bolos; pão; sanduíches; pãezinhos estufados 

recheados com carne picada [Chuka-manjuh]; ham-

búrgueres em pãezinhos [sandes]; pizas; sanduiches 

de cachorro-quente; tortas de carne; temperos; condi-

mentos; miso; molho worcestershire; molhos de carne; 

ketchup [molho]; molho de soja; vinagre; misturas de 

vinagre; molho de soja condimentado [Soba-tsuyu]; 

molhos para salada; molho branco; maionese; molhos 

para carne grelhada; açúcar em cubos; frutose para 

fins culinários; açúcar cristal [não confeitaria]; açúcar; 

maltose; mel; glucose para fins culinários; xarope de 

amido em pó para fins culinários; xarope de amido 

para fins culinários; sal de mesa misturado com semen-

tes de sésamo; sal de cozinha; sementes de sésamo tor-

radas e moídas [condimentos]; sal de aipo; especiarias; 

misturas para gelados; misturas para sorvetes; café não 

torrado; cereais processados; pastas de barrar à base 

de chocolate; bolinhos de massa recheados chineses; 

bolinhos chineses estufados; sushi; bolas de massa fri-

ta com pequenos pedaços de polvo [Takoyaki]; refei-

ções (almoços) em caixa constituídos por arroz, com 

adição de carne, peixe ou legumes; ravioli; fermento 

em pó; koji [arroz maltado fermentado]; levedura; 

fermento em pó; misturas instantâneas de confeitaria; 

molho para massa; resíduos do tratamento de arroz 

para alimentos [Sake lees]; arroz; aveia descascada; 

cevada descascada; glúten preparado como alimento; 

farinha; massa; massa instantânea.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195724

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Colagénio para fins médicos; suple-

mentos medicamentosos à base de colagénio para 

alimentos; suplementos dietéticos contendo colagénio; 

suplementos dietéticos contendo bactérias ácido-lácti-

cas; suplementos dietéticos com efeito cosmético; su-

plementos dietéticos com combinações de vitaminas e 

minerais; suplementos dietéticos para seres humanos; 

suplementos dietéticos contendo extracto de plantas; 

bebidas dietéticas, alimentos e substâncias adaptadas 

para uso médico; suplementos dietéticos para uso 

médico; suplementos alimentares sob a forma de pó, 

líquidos, cápsulas, pílulas e comprimidos, todos para 

fins médicos; preparações médicas que contenham 

colagénio; preparações médicas que contenham ácido 

láctico; suplementos dietéticos minerais para humanos; 

suplementos alimentares minerais; suplementos nutri-

cionais minerais; suplementos nutricionais; suplemen-

tos nutricionais para uso médico; preparados vitamíni-

cos na natureza dos suplementos alimentares; bebidas 

dietéticas adaptadas para fins médicos; alimentos 

dietéticos adaptados para fins medicinais; suplementos 

nutricionais eficazes para a beleza; preparações farma-

cêuticas; vitaminas para animais; papel reagente para 

fins médicos; preparações esterilizantes; insecticidas; 

pensos adesivos; ligaduras para curativos; fitas adesi-

vas para fins medicinais; algodão para fins medicinais; 

tampões menstruais; pensos higiénicos; calcinhas sani-

tárias; ligaduras para os ouvidos; algodão absorvente; 

cápsulas para medicamentos; materiais para dentes 

artificiais; abrasivos dentários; fraldas para inconti-

nência; fraldas para bebés; muda-fraldas, descartáveis, 

para bebés; papel adesivo para capturar moscas; papel 

anti-traça; farinha láctea para bebés; leite em pó para 

bebés; alimentos para bebés; suplementos dietéticos 

para animais; sémen para inseminação artificial.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/195726

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : NISSIN FOODS HOLDINGS 

CO., LTD.

  Endereço : 1-1, 4-chome, Nishinakajima, Yodoga-

wa-ku, Osaka 532-8524 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Agentes aglutinantes para gelados; 

amaciadores de carne para uso doméstico; prepara-

ções para endurecimento de nata batida; preparações 

aromáticas para alimentos; chá; café; cacau; gelo; con-

feitaria; iogurte congelado [gelados de confeitaria]; 

chocolate; biscoitos; bolachas de água e sal; rebuçados; 

gelados; batatas fritas [produtos de cereais]; bolos; 

pão; sanduíches; pãezinhos estufados recheados com 

carne picada [Chuka-manjuh]; hambúrgueres em pãe-

zinhos [sandes]; pizas; sanduiches de cachorro-quente; 

tortas de carne; temperos; condimentos; miso; molho 

worcestershire; molhos de carne; ketchup [molho]; 

molho de soja; vinagre; misturas de vinagre; molho de 

soja condimentado [Soba-tsuyu]; molhos para salada; 

molho branco; maionese; molhos para carne grelhada; 

açúcar em cubos; frutose para fins culinários; açúcar 

cristal [não confeitaria]; açúcar; maltose; mel; glucose 

para fins culinários; xarope de amido em pó para fins 

culinários; xarope de amido para fins culinários; sal 

de mesa misturado com sementes de sésamo; sal de 

cozinha; sementes de sésamo torradas e moídas [con-

dimentos]; sal de aipo; especiarias; misturas para gela-

dos; misturas para sorvetes; café não torrado; cereais 

processados; pastas de barrar à base de chocolate; bo-

linhos de massa recheados chineses; bolinhos chineses 

estufados; sushi; bolas de massa frita com pequenos 

pedaços de polvo [Takoyaki]; refeições (almoços) em 

caixa constituídos por arroz, com adição de carne, 

peixe ou legumes; ravioli; fermento em pó; koji [arroz 

maltado fermentado]; levedura; fermento em pó; mis-

turas instantâneas de confeitaria; molho para massa; 

resíduos do tratamento de arroz para alimentos [Sake 

lees]; arroz; aveia descascada; cevada descascada; glú-

ten preparado como alimento; farinha; massa; massa 

instantânea; ramen (prato japonês à base de massa); 

refeições preparadas à base de massa; arroz instantâ-

neo; papel comestível.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195730

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : Essity Hygiene and Health Aktie-

bolag

  Endereço : 405 03 Göteborg, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Substâncias químicas; materiais quí-

micos; preparações químicas, assim como elementos 

naturais; lignina; líquidos contendo lignina; produtos 

químicos destinados à indústria e às ciências; produtos 

e substâncias químicos contendo lignina; derivados de 

lignina; biopolímeros (para uso industrial).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde, amarelo e azul.

[300]  Prioridade : 2022/02/07  União Euro-

peia N.º 018650087

[210]  N.º : N/195806

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

produtos de perfumaria, óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para lavanda-

ria; preparações abrasivas, de limpeza, polimento, e 

decapagem; cremes cosméticos; produtos de limpeza 

da maquilhagem facial; preparações para limpeza da 

maquilhagem facial; tonificadores faciais; tonificado-

res de cabelo; pó de talco para a toilette; banhos de 

espuma; espuma de barbear, loções pós-barba [after-

-shave], bálsamos para depois de barbear; maquilha-

gem; pó para maquilhagem; preparações para remover 

a maquilhagem facial; máscaras de beleza; máscara 

[rímel]; delineador líquido para os olhos; sombras para 

os olhos; batons para os lábios; bases de maquilhagem; 

vernizes para as unhas; desodorizantes para uso pesso-

al; sabões; sabões para bebé; champôs; perfumes; água 

de toilette; óleos essenciais para perfumes; géis para 

o cabelo; condicionadores para o cabelo; preparações 
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para alisar o cabelo; laca para o cabelo; pulverizadores 

hidratantes para o cabelo; tintas para cabelos; proteto-

res solares e preparações para bronzear [cosméticos]; 

loções para depois da exposição ao sol; dentífricos; 

preparações para o cuidado das unhas; vernizes para 

as unhas; loções perfumadas, cremes corporais perfu-

mados e leites; géis de banho perfumados; sabonetes 

e desodorizantes perfumados; estojos para batons; 

incenso; ambientadores perfumados em forma de difu-

sores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195807

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos de navega-

ção, fotográficos, cinematográficos, audiovisuais, ópti-

cos, de sinalização e de ensino; aparelhos e instrumen-

tos para gravar, transmitir, reproduzir ou processar 

som, imagens ou dados; suportes gravados e descar-

regáveis, software informático, suportes de gravação 

e armazenamento digital ou analógico em branco; 

computadores e periféricos adaptados para uso com 

computadores; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas de mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

díodos eletroluminiscentes [LED]; telefones celulares; 

dispositivos para sistemas GPS; capacetes de proteção 

para desporto; computadores portáteis; publicações 

eletrónicas descarregáveis; smartphones; óculos [ópti-

ca], óculos, óculos de sol, estojos de óculos, corrente e 

cordões para óculos; relógios inteligentes; capas para 

smartphones; estojos para auscultadores; almofadas 

para auscultadores; auriculares; carregadores de bate-

rias; carregadores USB, coberturas para smartphones; 

óculos de proteção; máscaras contra o pó; óculos inte-

ligentes; lentes de óculos; filtros para uso em fotogra-

fia; acessórios para smartphones, nomeadamente man-

gas, cordas e presilhas para smartphones, auriculares 

para smartphones, auriculares sem fios com microfone 

integrado para smartphones, protetores de ecrã para 

smartphones, ampliadores de ecrã de smartphones, 

braços extensíveis utilizados como acessórios para 

smartphones, anéis luminosos para tirar selfies com 

smartphones, bases de carregamento sem fios para 

smartphones, carregadores para smartphones, joysticks 

adaptados para smartphones, cabos para utilização 

com smartphones; lentes.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195808

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

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

ria, pedras preciosas e semi-preciosas; relojoaria e 

instrumentos cronométricos; porta-chaves; correntes 

para chaves; amuletos em jóias; porta-chaves [com ob-

jecto decorativo]; porta-chaves de couro; relógios de 

pulso; relógios; anéis [joalharia]; brincos [joalharia]; 

pulseiras; guarda- jóias em metais preciosos; botões de 

punho; cofres para relojoaria [apresentação]; colares 

[joalharia]; clipes para gravatas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195809

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg
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  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

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

materiais para encadernações; fotografias impressas; 

artigos de papelaria e artigos de escritório, excepto 

mobiliário; adesivos para artigos de papelaria ou para 

uso doméstico; materiais de desenho e materiais para 

artistas; pincéis; materiais de ensino [com excepção de 

aparelhos]; folhas, filmes e sacos de plástico para em-

balagem e acondicionamento; carateres de tipografia, 

clichés de tipografia; canetas; lápis; álbuns; etiquetas 

de papel para controlo de bagagens reclamadas; caixas 

em cartão ou em papel; calendários; catálogos; livros; 

impressões gráficas; representações gráficas; reprodu-

ções gráficas; revistas [periódicas]; caixas para cane-

tas; cartazes; publicações impressas; pinças para notas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195810

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas e bolsas para uso em viagem; chapéus-

-de-chuva e guarda-sóis; bengalas; coleiras, trelas e 

vestuário para animais; malas e maletas de viagem; 

bolsas para bagagem; porta-cartões; carteiras para 

cartões; suportes em couro para cartões de crédito; 

carteiras de bolso; pastas da conferência em couro; 

sacos de mão, baús [bagagem]; sacos de viagem para 

vestuário; sacos de maquilhagem (vendidos vazios); 

sacos de desporto; sacos para atletismo; malas de 

senhora para cerimónia e sacos de tiracolo; sacos de 

compras; mochilas escolares; sacos de viagem para 

transportar sapatos; sacos de praia; sacos para fraldas; 

mochilas [com duas alças]; estojos de viagem; sacos 

de lona; sacos de fim de semana; sacos para alpinistas; 

sacolas para estudantes; sacos de mão [para senhora] 

em couro; estojos para maquilhagem, sem conteúdo; 

estojos de couro ou cartão de couro; pastas [produtos 

em couro]; couro para arreios; trelas em pele [couro]; 

porta-cartas [pastas]; pastas [maletas]; estojos para 

dispositivos de música; carteiras de bolso; sacos em 

couro para ferramentas [vazios]; alcofas para transpor-

tar crianças; sacos; mochilas; sacos para compras, com 

rodas; sacos para campistas; sacos [invólucros, bolsas] 

em couro, para embalagem; sacos porta-fatos [para 

viagem]; bolsas porta-bebés; conjuntos de viagem em 

couro; malas de mão; estojos para cosméticos (vendidos 

vazios); roupas para animais; roupas para animais de 

estimação.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195811

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

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

nas [lenços para pescoço]; fitas para cabeça [vestuário]; 

collants [meias]; babetes, sem ser em papel; bóinas; fa-

tos-macaco; boás [golas]; bodies [roupa interior]; meias 

de malha; bonés; toucas de banho; toucas para duche; 

botas; botins; suspensórios; protectores de colarinho 

para desgaste; camisolas; calças; calções de banho; 

corpetes [lingerie]; capuzes [vestuário]; cintos [vestu-

ário]; cintos para dinheiro [vestuário]; xailes; aquece-

dores de pés, não aquecidos electricamente; camisolas 

[pullovers]; chapéus; chapelaria; meias; pantufas; 

chuteiras; calçado de praia; botas de esqui; botas para 

desporto; camisas; camisas de manga curta; collants; 

colarinhos; fatos isotérmicos para esqui aquático; 

combinações [roupa interior]; combinações [vestuá-

rio]; corpetes; espartilhos [roupa interior]; fatos; fatos 

de banho; vestuário de praia; aquecedores de orelhas 

[vestuário]; gravatas; bermudas; fraldas-calça [roupa 

interior]; écharpes; encaixes de camisa; alpercatas; 

estolas em pele; colarinhos destacáveis; suspensórios 
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para meias; cachecóis; peles [vestuário]; gabardines 

[vestuário]; cintas elásticas [roupa interior]; galochas; 

luvas de esqui; luvas [vestuário]; coletes; vestuário 

para motoristas; vestuário para ciclistas; chapéus-

-altos; vestuário impermeável; perneiras [aquecedores 

de pernas]; ligas de meias; jarreteiras; camisolas [ves-

tuário]; saias; calções; combinações; enxovais [vestu-

ário]; leggings [calças]; camisolas desportivas; punhos 

de camisa; casacos; mantilhas; máscaras para dormir; 

luvas sem dedos; sobretudos [vestuário]; calças; parcas; 

roupões; roupões de banho; peliças; peitilhos de cami-

sas; ponchos; camisolas [pullovers]; pijamas; vestidos; 

vestidos jumper; sandálias de banho; cuecas; chinelos 

de banho; calçado para ginástica; sapatos de desporto; 

roupa interior; roupa interior absorvente de transpira-

ção; soutiens; aventais [vestuário]; calcanheiras para 

calçado; tacões [salto alto]; T-shirts; malhas [vestuário]; 

uniformes; casacos acolchoados [vestuário]; casacos 

[vestuário]; roupas exteriores; vestuário para ginástica; 

vestuário em couro; vestuário em imitação de couro; 

viseiras sob a forma de chapelaria; palas de boné; véus 

[vestuário]; laços; túnicas de tecido felpudo; roupões 

de banho; fatos para a neve; fatos para esquiar; fatos 

isotérmicos para surf; fatos isotérmicos de mergulho; 

fatos isotérmicos; smokings; faixas de smoking; vestu-

ário bordado; camisas de smoking; vestidos bordados; 

estolas bordadas; estolas; fatos-macaco; macacões; 

estolas de tecido; roupa de camisola interlook; roupa 

interior; bermudas; casacos de trespasse; jaquetas, 

casacos acolchoados [vestuário]; casacos de inverno; 

jaquetas de inverno; casacos para a chuva [Imperme-

áveis]; vestuário para a chuva; vestuário de inverno; 

vestuário à prova de chuva; calçado à prova de chuva; 

chapelaria à prova de chuva; passa-montanhas [gorro 

que cobre a cabeça e o pescoço]; gangas [vestuário]; 

vestuário de couro ecológico; calçado de couro ecoló-

gico; chapelaria de couro ecológico; camisolas despor-

tivas; sweatshirts; vestuário em caxemira; vestuário 

com peles ecológicas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195812

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

[730]  Requerente : PRADA S.A.

  Endereço : 23 Rue Aldringen, L 1118 Luxem-

bourg, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão de empresas; ad-

ministração de empresas; serviços administrativos de 

escritório; serviços de leilões; pesquisas comerciais; 

serviços de aconselhamento e informação comercial 

aos consumidores [loja do consumidor]; serviços de 

agências de importação-exportação; pesquisa [inves-

tigação] de marketing; estudo de mercados; serviços 

de modelos para fins publicitários ou de promoção de 

vendas; organização de exposições com fins comerciais 

ou de publicidade; apresentação de produtos nos meios 

de comunicação social, para fins de venda a retalho; 

serviços de relações públicas; decoração de montras; 

promoção da venda de produtos e serviços de terceiros 

por meio de eventos promocionais; apresentação de 

produtos nos meios de comunicação social, para fins 

de venda a retalho; promoção de produtos e serviços 

de terceiros através de redes informáticas e de comu-

nicações; publicidade por transmissão de anúncios on-

line para terceiros através de redes de comunicações 

eletrónicas; organização de desfiles de moda para fins 

promocionais; serviços de retalho relacionados com 

jóias; serviços retalhistas relacionados com vestuário; 

serviços retalhistas relacionados com tecidos; serviços 

retalhistas relacionados com sacos; serviços retalhistas 

relacionados com cutelaria; serviços retalhistas rela-

cionados com malas; serviços retalhistas relacionados 

com calçado; serviços retalhistas relacionados com 

chapelaria; serviços retalhistas relacionados com fios 

para uso têxtil; serviços retalhistas relacionados com 

brinquedos; serviços retalhistas relacionados com pro-

dutos de toilette; serviços de venda a retalho on-line 

relativos a bolsas de mão; serviços de venda a retalho 

on-line relativos a jóias; serviços de venda a retalho 

on-line relativos a brinquedos; serviços de venda a 

retalho on-line relativos a malas de viagem; serviços 

de venda a retalho on-line relativos a artigos de ves-

tuário; serviços de venda a retalho on-line relativos 

a cosméticos; serviços de venda a retalho relativos a 

artigos desportivos; serviços retalhistas relacionados 

com a preparação de fragrâncias; serviços retalhistas 

relacionados com artigos de desporto; serviços de ven-

da a retalho relacionados com produtos para animais 

de estimação; serviços retalhistas relacionados com 

equipamento para cozedura de alimentos; serviços de 
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comércio a retalho relacionados com a venda de vestu-

ário e acessórios de vestuário.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08 - -  

Benelux N.º 1451632

[210]  N.º : N/195905

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes cosméticos; pre-

parações cosméticas para o cuidado da pele; cotonetes 

algodoados para uso cosmético; estojos de cosmética; 

máscaras de beleza; máscaras de gel para os olhos de 

uso cosmético; óleos para uso cosmético; loções para 

uso cosmético; leites de toilette; preparações para hi-

giene pessoal; loções pós-barba [after-shave]; prepara-

ções para barbear; preparações para bronzear [cosmé-

ticos]; preparações de proteção solar; desodorizantes 

para uso humano ou para animais; dentífricos; sabo-

nete; sais para o banho, sem ser para uso medicinal; 

preparações para o banho, não sendo para fins medici-

nais; preparações cosméticas para o banho; champôs; 

condicionadores para o cabelo; loções para os cabelos; 

laca para o cabelo; motivos decorativos para uso cos-

mético; tatuagens para o corpo e unhas postiças tem-

porárias para fins cosméticos; vernizes para as unhas; 

bases para aplicar nas unhas antes do verniz; fixadores 

para aplicar depois do verniz nas unhas; preparações 

para o cuidado das unhas; preparações para remoção 

de verniz de unhas; autocolantes para arte de unhas; 

unhas postiças; preparações para maquilhagem; lápis 

para uso cosmético; pré-bases de maquilhagem; sprays 

para a fixação da maquilhagem; pó para a maquilha-

gem; produtos de maquilhagem designados para o em-

belezamento da complexidade; bases de maquilhagem; 

corretores [cosméticos]; rouges cosméticos; bálsamos, 

sem ser para fins medicinais; produtos para os cuida-

dos dos lábios; bálsamos para os lábios; delineadores 

para lábios; glosses para os lábios; batons para os lá-

bios; estojos para batons; sombras para os olhos; deli-

neador líquido para os olhos; lápis para os olhos; lápis 

para as pálpebras; lápis cosméticos para as maçãs do 

rosto; cosméticos para pestanas; máscara [rímel]; pes-

tanas postiças; cosméticos para sobrancelhas; conjun-

tos de cosméticos para os cuidados das sobrancelhas; 

lápis para as sobrancelhas; máscara [rímel] para so-

brancelhas; caixas de pó-de-arroz [cosméticos], preen-

chidas; cartuchos e recargas para produtos cosméticos 

e de maquilhagem; preparações para desmaquilhagem; 

água micelar; lenços impregnados com preparações 

para remover maquilhagem; discos de algodão impreg-

nados de produtos desmaquilhantes; desmaquilhantes 

para os olhos; produtos de limpeza para escovas cos-

méticas; produtos de perfumaria; perfumes; água de 

colónia; águas de toilette; difusores de fragrâncias em 

junco; fragrâncias para perfumar o ambiente; incenso; 

saquetas para perfumar a roupa; graxa para sapatos; 

conservantes de couro [pomadas]; cremes para couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195908

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobiliário; roupeiros; cómodas; apara-

dores [mobiliário]; louceiro; mostruários [mobiliário]; 

estantes para livros; estantes; ficheiros [mobiliário]; 

mesas; secretárias para escritório [mobiliário]; mobili-

ário de escritório; consolas [mobiliário]; carrinhos de 

chá; carrinhos [mobiliário]; escrivaninhas; cavaletes 

[mobiliário]; bandejas de mesa; canapés [cadeirões]; 

sofás; divãs; cadeiras de braços; poltronas chaise lon-

gues; cadeiras [assentos]; tamboretes; bancos para 

apoio de pés; bancos [mobiliário]; camas; acessórios 

de cama, exceto roupa; estruturas de camas; colchões; 

mobiliário insuflável; esteiras para dormir; biombos 

[mobiliário]; estores de janelas interiores [mobiliário]; 

toalheiros [mobiliário]; bengaleiros para guarda-chu-

vas; porta-revistas; suportes para livros [mobiliário]; 
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expositores [móveis]; expositores para joias; pedestais 

para vasos; canteiros [móveis]; bengaleiros para casa-

cos; ganchos não metálicos para o vestuário; cabides 

para vestuário; coberturas para vestuário [armazena-

mento]; cabides de malas, não metálicos; cadeados não 

metálicos; argolas, não metálicas, para chaves; chaves 

de plástico; placas de identificação, não metálicas; 

rótulos de plástico; leques para uso pessoal, não elétri-

cos; almofadas de encosto; almofadas de cama; almo-

fadas para animais de estimação; painéis de afixação; 

letreiros em madeira ou matérias plásticas; molduras; 

espelhos (vidro prateado); espelhos de mão [espelhos 

de casa-de-banho]; prateleiras, não metálicas; secre-

tárias de regaço; cestos não metálicos; caixas para 

ferramentas, não metálicas, vazias; caixas de madeira 

ou de plástico; arcas, não metálicas; caixas para brin-

quedos; berços; alcofas de verga para bebés; cadeiras 

altas para bebés; berços para bebés; parques para be-

bés; colchões para parques de bebés; tapetes [esteiras] 

para mudar fraldas a bebés; aranhas para crianças; 

móveis [objetos de decoração]; espanta-espíritos [de-

corativos]; objetos de arte em madeira, cera, gesso ou 

matérias plásticas; figurinhas de madeira, cera, gesso 

ou matérias plásticas; estátuas em madeira, cera, gesso 

ou matérias plásticas; casotas para cães; casotas para 

animais de estimação; caixas de correio, não sendo de 

metal ou de alvenaria; caixões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195924

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 Beijing Guanyeyoupin Tea Culture Exchange Co., Ltd.

  Endereço : 18

1 A9 129

 Room129, 1st Floor, No.1 Building A9, No.18 Keyuan 

Road, Economic Development Area, Daxing District, 

Beijing City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195925

[220]  Data de pedido : 2022/03/31

[730]  Requerente : 

 Beijing Guanyeyoupin Tea Culture Exchange Co., Ltd.

  Endereço : 18

1 A9 129

 Room129, 1st Floor, No.1 Building A9, No.18 Keyuan 

Road, Economic Development Area, Daxing District, 

Beijing City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195956

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195957

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

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195962

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195963

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

[730]  Requerente : 

  Endereço : 17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196033

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

[730]  Requerente : Asam Betriebs-GmbH

  Endereço : Altenzeller Weg 23, 92339 Beilngries, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabonetes; champôs, loções para o ca-

belo; artigos de perfumaria; cosméticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196048

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

[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 : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196062

[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 : 9
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[511]  Produtos : Assistentes digitais pessoais em for-

ma de relógio de pulso; smartphones; capas para 

smartphones estojos para smartphones; correias para 

smartphones; máquinas e aparelhos de telecomuni-

cações correias para telemóveis; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; discos compactos ROM 

[ingl.]; programas de jogos para máquinas de videojo-

gos domésticos; circuitos eletrónicos e CD-ROM gra-

vados com programas para jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; publicações electrónicas; bandas 

desenhadas electrónicas descarregáveis; filmes cine-

matográficos impressos; películas para diapositivos 

impressionados; molduras para filmes de diapositivos; 

metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs gra-

vados com programas de desempenho automático para 

instrumentos musicais electrónicos; efeitos eléctricos 

e electrónicos para instrumentos musicais; ficheiros de 

música descarregáveis; ficheiros de imagem descarre-

gáveis; discos de vídeo e cassetes de vídeo gravados; 

música, áudio e vídeo descarregáveis; ficheiros de ví-

deo e áudio descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196065

[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 : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de publicações electró-

nicas; fornecimento on-line de tiras de banda dese-

nhada, não descarregáveis; serviços de bibliotecas de 

referência de literatura e registos documentais; serviço 

de aluguer de livros; publicação de livros; produção e 

apresentação de gravações de áudio e vídeo e de ima-

gens fixas e em movimento; organização e planeamen-

to de filmes, espectáculos, peças de teatro ou espec-

táculos musicais; fornecimento de vídeos on-line, não 

descarregáveis; projecção de filmes cinematográficos 

ou produção e distribuição de filmes cinematográfi-

cos; fornecimento de vídeo utilizando a comunicação 

via internet e telemóveis; produção, apresentação ou 

distribuição de filmes de animação; fornecimento de 

áudio on-line; fornecimento de música on-line, não 

descarregável; apresentação de espetáculos ao vivo; 

encenação e apresentação de peças de teatro; apresen-

tação de espectáculos musicais; produção de progra-

mas de rádio ou televisão; planeamento e produção de 

programas de televisão animados; produção de filmes 

em videocassetes no domínio da educação, cultura, en-

tretenimento ou desporto [que não são para filmes ou 

programas de televisão e que não são para publicidade 

ou publicidade]; organização, planeamento e direcção 

de competições desportivas; organização de eventos de 

entretenimento, excluindo filmes, espetáculos, peças 

de teatro, espectáculos musicais, desportos, corridas 

de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barco e 

corridas de automóveis; organização, planeamento e 

realização de corridas de cavalos; organização, planea-

mento e direcção de corridas de bicicleta; organização, 

planeamento e direcção de corridas de barco; organi-

zação, planeamento e realização de corridas de auto-

móveis; fornecimento de instalações de diversão servi-

ços de jogo fornecidos on-line a partir de uma rede de 

computadores; fornecimento de instalações para fil-

mes, espetáculos, peças de teatro, música ou formação 

educacional; aluguer de máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer 

de discos ou fitas magnéticas pré-gravadas de áudio; 

aluguer de fitas magnéticas gravadas com registo de 

imagens; realização de programas de rádio e televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196066

[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 : 9

[511]  Produtos : Assistentes digitais pessoais em for-

ma de relógio de pulso; smartphones; capas para 

smartphones estojos para smartphones; correias para 

smartphones; máquinas e aparelhos de telecomuni-

cações correias para telemóveis; máquinas, aparelhos 

electrónicos e suas peças; discos compactos ROM 

[ingl.]; programas de jogos para máquinas de videojo-

gos domésticos; circuitos eletrónicos e CD-ROM gra-

vados com programas para jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; publicações electrónicas; bandas 

desenhadas electrónicas descarregáveis; filmes cine-

matográficos impressos; películas para diapositivos 

impressionados; molduras para filmes de diapositivos; 
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metrónomos; circuitos electrónicos e CD-ROMs gra-

vados com programas de desempenho automático para 

instrumentos musicais electrónicos; efeitos eléctricos 

e electrónicos para instrumentos musicais; ficheiros de 

música descarregáveis; ficheiros de imagem descarre-

gáveis; discos de vídeo e cassetes de vídeo gravados; 

música, áudio e vídeo descarregáveis; ficheiros de ví-

deo e áudio descarregáveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196069

[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 : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de publicações electró-

nicas; fornecimento on-line de tiras de banda dese-

nhada, não descarregáveis; serviços de bibliotecas de 

referência de literatura e registos documentais; serviço 

de aluguer de livros; publicação de livros; produção e 

apresentação de gravações de áudio e vídeo e de ima-

gens fixas e em movimento; organização e planeamen-

to de filmes, espectáculos, peças de teatro ou espec-

táculos musicais; fornecimento de vídeos on-line, não 

descarregáveis; projecção de filmes cinematográficos 

ou produção e distribuição de filmes cinematográfi-

cos; fornecimento de vídeo utilizando a comunicação 

via internet e telemóveis; produção, apresentação ou 

distribuição de filmes de animação; fornecimento de 

áudio on-line; fornecimento de música on-line, não 

descarregável; apresentação de espetáculos ao vivo; 

encenação e apresentação de peças de teatro; apresen-

tação de espectáculos musicais; produção de progra-

mas de rádio ou televisão; planeamento e produção de 

programas de televisão animados; produção de filmes 

em videocassetes no domínio da educação, cultura, en-

tretenimento ou desporto [que não são para filmes ou 

programas de televisão e que não são para publicidade 

ou publicidade]; organização, planeamento e direcção 

de competições desportivas; organização de eventos de 

entretenimento, excluindo filmes, espetáculos, peças 

de teatro, espectáculos musicais, desportos, corridas 

de cavalos, corridas de bicicleta, corridas de barco e 

corridas de automóveis; organização, planeamento e 

realização de corridas de cavalos; organização, planea-

mento e direcção de corridas de bicicleta; organização, 

planeamento e direcção de corridas de barco; organi-

zação, planeamento e realização de corridas de auto-

móveis; fornecimento de instalações de diversão servi-

ços de jogo fornecidos on-line a partir de uma rede de 

computadores; fornecimento de instalações para fil-

mes, espetáculos, peças de teatro, música ou formação 

educacional; aluguer de máquinas e aparelhos cinema-

tográficos; aluguer de filmes cinematográficos; aluguer 

de discos ou fitas magnéticas pré-gravadas de áudio; 

aluguer de fitas magnéticas gravadas com registo de 

imagens; realização de programas de rádio e televisão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196141

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

 Lola Rose Jewellery Limited

  Endereço : 224 5

 5 Hampstead West, 224 Iverson Road, London, NW6 

2HL, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196144

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



11248    24   2022  6  15 

[210]  N.º : N/196145

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196172

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : OCEANBOX CONTAINERS 

LTD

  Endereço : Georgiou Katsounotou 6, 3036 Limas-

sol, Cyprus

  Nacionalidade :  Cipriota

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Depósitos em metal [contentores]; con-

tentores metálicos [armazenamento, transporte]; pale-

tes de transporte metálicas; paletes de manuseamento 

metálicas; paletes de carga metálicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196187

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 WONG CHAO WONG

  Endereço : 31 11

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  P roduto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196194

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road #02-08, Delta House, 

Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Águas minerais e gasosas em lata ou 

engarrafadas (bebidas sem álcool); bebidas sem álcool; 

águas minerais [bebidas]; bebidas gaseificadas sem ser 

para uso médico/saúde; bebidas sem álcool; bebidas 

sem álcool sem ser para uso médico/na saúde; águas 

gasosas; preparações não alcoólicas para fazer bebi-

das; xaropes e outras preparações não alcoólicas para 

fazer bebidas; água (bebidas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196203

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

CA 92626 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; hardware 

de computador e dispositivos periféricos; hardware de 

computador para carregar, armazenar, recuperar, des-

carregar, processar, transmitir e entregar conteúdos 

digitais de áudio e de vídeo; misturadores de som com 

amplificadores integrados; alto-falantes de áudio; alto-

-falantes; amplificadores de som; amplificadores de 

distribuição para sinais de áudio e vídeo; processado-

res de vídeo; processadores de sinal para alto-falantes 

de áudio; microfones; equalizadores [aparelhos de áu-

dio] para processamento de controlo, roteamento de 

controlo, gestão de controlo, monitorização de contro-

lo; hardware de computador e software de computador 
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descarregável ou gravado para transmissão, entrega, 

receção, reprodução, processamento e transmissão 

contínua de suportes de áudio e digitais, ficheiros de 

dados, música, e voz; periféricos de computador sem 

fio; sistemas de suportes digitais sem fio compostos por 

hardware audiovisual sob a forma de microfones, alto-

-falantes, amplificadores, misturadores de som, câma-

ras, dispositivo de entrada/saída de vídeo, adaptadores 

de entrada/saída de USB, servidores de multimédia, 

encaminhadores de vídeo, processadores de controlo 

de som digital, interfaces de controlo de som digital, 

painéis sensíveis ao toque, interfaces de entrada/saída 

e processadores de vídeo; hardware para ligação a re-

des de computadores com e sem fios sob a forma de 

processadores de sinal digitais, microfones, alto-falan-

tes, amplificadores, misturadores de som, e processa-

dores de vídeo e software de computador descarregá-

vel ou gravado para transmissão, mistura, entrega, re-

ceção, reprodução, processamento e transmissão con-

tínua de suportes de áudio, vídeo, dados de controlo e 

suportes digitais; sistemas de áudio e de suportes digi-

tais compostos por hardware audiovisual sob a forma 

de microfones, alto-falantes, amplificadores, mistura-

dores de som, câmaras, dispositivo de entrada/saída de 

vídeo, adaptadores de entrada/saída de USB, servido-

res de multimédia, encaminhadores de vídeo, proces-

sadores de controlo de som digital, interfaces de con-

trolo de som digital, painéis sensíveis ao toque, inter-

faces de entrada/saída e processadores de vídeo; 

hardware para ligação a redes de computadores com e 

sem fios sob a forma de encaminhadores de rede infor-

mática, microfones e hardware de controlo audiovisual 

sob a forma de processadores de sinal digitais, micro-

fones, alto-falantes, amplificadores, misturadores de 

som, e processadores de vídeo e software de computa-

dor descarregáveis ou gravados para transmissão, en-

trega, receção, reprodução, processamento e transmis-

são contínua de suportes de áudio e digitais; subwoo-

fers; software de computador de calibragem de áudio, 

descarregável ou gravado; software de computador 

descarregável ou gravado para uso em controlo de mi-

crofones; software de computador descarregável ou 

gravado para uso em gravação, processamento e otimi-

zação de som, música, voz, e desempenho de alto-fa-

lantes e aparelhos de áudio; amplificadores analógicos 

e digitais para encaminhamento e produção de com-

primentos de onda diferentes de sinais de áudio; pro-

cessadores de sinal analógicos e digitais e filtros de áu-

dio para uso em modificação, combinação, processa-

mento e transporte de sinais de áudio para alto-falan-

tes de áudio; software de computador gravado para 

monitorização, gestão e controlo de amplificadores 

numa rede informática; software de computador gra-

vado para processamento e controlo de áudio; trans-

missores e recetores para sinais de áudio para encami-

nhamento de áudio através de controladores para re-

des informáticas e dispositivos periféricos; hardware 

de computador e software de computador gravado 

usados para, de forma remota, monitorizar, aceitar, 

modificar, processar, misturar, encaminhar, transpor-

tar, amplificar, interagir com e controlar sinais de áu-

dio e dados, e para controlar aparelhos de áudio numa 

rede informática; processadores de sinal digitais; 

transmissores de sinal eletrónico; repetidores de sinal 

para reforçar fluxos de áudio e vídeo, controlar sinais 

de dados, e cronometrar sinais de dados; leitores mul-

timédia portáteis; dispositivos de processamento de 

dados; equipamento periférico de computador; unida-

des de visualização de vídeo sob a forma de monitores; 

software de computador gravado de controlo e proces-

samento de áudio; hardware de computador e software 

de computador descarregável ou gravado para monito-

rizar, gerir e controlar amplificadores numa rede in-

formática; encaminhadores de áudio e vídeo sem fios 

para encaminhar vídeo e áudio através de uma rede 

informática, vídeo por redes IP (Video over IP) e áu-

dio por redes IP (Audio over IP); sistemas de software 

de computador descarregável ou gravado e hardware 

de computador usados para a conceção, programação, 

colocação em serviço, gestão, solução de problemas e 

criação de interfaces gráficas de utilizador (GUI) para 

áudio, vídeo e controlo em instalações profissionais 

audiovisuais integradas, conferência de áudio, video-

conferência, teleconferência, comunicações unificadas 

(UC), aplicações de colaboração, sistemas de som ao 

vivo, sistemas de gravação e equipamento de vídeo 

para cinema; hardware de computador e software des-

carregável ou gravado de computador para manipula-

ção de sinais de áudio e cancelamento de eco acústico; 

hardware de computador e software de computador 

descarregável ou gravado que empregam tecnologia de 

cancelamento de eco acústico para remover ecos acús-

ticos, reverberação, e sons adicionados indesejáveis; 

hardware de computador e software de computador 

descarregável ou gravado para manipulação de sinais 

de áudio e modelagem de feixes de matriz de microfo-

nes (microphone array beamforming); hardware de 

computador e software de computador descarregável 

ou gravado que empregam tecnologia de modelagem 

de feixes de matriz de microfones (microphone array 
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beamforming) para concentrar um sinal sem fios em 

direção a um disposit ivo de receção especí f ico; 

hardware de computador e software de computador 

descarregável ou gravado para manipulação de sinais 

de áudio em máquinas virtuais; hardware de computa-

dor e software de computador descarregável ou grava-

do para análise de sinais de vídeo em máquinas virtu-

ais; hardware de computador e software de computa-

dor descarregável ou gravado para sistemas de contro-

lo em máquinas virtuais; hardware de computador e 

software de computador descarregável ou gravado que 

empregam tecnologia de virtualização para permitir 

que os indivíduos utilizarem software de computador 

em várias plataformas de hardware; hardware de com-

putador e software de computador descarregável ou 

gravado para controlo de voz de sistemas de áudio, ví-

deo e de sistemas de controlo; hardware de computa-

dor e software de computador descarregável ou grava-

do para controlo de voz e sistemas de vídeo através de 

voz; hardware de computador e software de computa-

dor descarregável ou gravado para análise de sinais de 

áudio e vídeo; hardware de computador e software de 

computador descarregável ou gravado que empregam 

tecnologia de análise de sinais de áudio e vídeo para 

melhorar desempenho, utilização e confiabilidade de 

sistemas de computador; hardware de computador e 

software de computador descarregável ou gravado usa-

dos para aceitar, modificar, processar, misturar, enca-

minhar, transportar, amplificar, monitorizar, interagir 

com e controlar sinais de áudio e controlar dados, e 

para controlar aparelhos de áudio numa rede informá-

tica; sistemas de transporte de sinal e equipamentos de 

gestão remota, nomeadamente, equipamento de áudio, 

vídeo e controlo, que possibilita e governa o encami-

nhamento de dados de áudio e de controlo usando 

uma variedade de protocolos de rede informática por 

meio de hardware e cabos de rede informática entre 

equipamentos de áudio, sob a forma de computadores, 

controladores de áudio e de rede informática e perifé-

ricos de computador e equipamentos de rede informá-

tica de transporte de áudio na natureza de processado-

res de sinal, amplificadores, dispositivos de entrada/ 

/saída, alto-falantes, microfones, e sistemas de auscul-

tação assistidos para encaminhamento de áudio, vídeo 

e dados de controlo; software de computador descar-

regável ou gravado para controlar e processar ficheiros 

de áudio; encaminhadores de vídeo e equipamento de 

apresentação de multimédia, nomeadamente, distri-

buições de vídeo, parâmetros de entrada/saída, câma-

ras, parâmetros de USB, e servidores de multimédia; 

software de computador descarregável e gravado para 

uso em criação de interfaces gráficas de utilizador 

(GUI) para controlo e monitorização de encaminha-

dores de vídeo e equipamento de apresentação de mul-

timédia; e manuais de utilizador vendidos como uma 

unidade com os mesmos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/066,221

[210]  N.º : N/196204

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : QSC, LLC

  Endereço : 1675 MacArthur Blvd., Costa Mesa, 

CA 92626 USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de uso temporário de 

software de computador não descarregável para mo-

nitorização e gestão de sistemas de áudio, vídeo e 

controlo; monitorização de sistemas de computadores 

por acesso remoto para garantir o funcionamento 

adequado dos mesmos; armazenamento eletrónico de 

suportes eletrónicos, nomeadamente imagens, texto e 

dados de áudio; conceção, manutenção e atualização 

de software de computador para transmissão, forneci-

mento, receção, reprodução, mistura, processamento e 

transmissão contínua de áudio, vídeo e suportes digi-

tais, e para controlo de amplificadores, controlo de al-

to-falantes; conceção e desenvolvimento de hardware 

e software de computador; serviços informáticos, 

nomeadamente gestão remota de sistemas de tecnolo-

gia da informação (TI) de terceiros, constituídos por 

dispositivos de processamento de áudio, imagens ou 

vídeos; serviços informáticos, nomeadamente integra-

ção de software de computador em múltiplos sistemas 

e redes informáticas; fornecimento de uso temporário 

de software de computador não descarregável para 

controlo de áudio, transmissão, entrega, receção, 

reprodução, mistura, processamento e transmissão 

contínua de áudio, vídeo, controlo e suportes digitais; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável de calibragem de áudio; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável para uso em controlo de mi-

crofones; fornecimento de uso temporário de software 
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de computador não descarregável para uso em gra-

vação, processamento e otimização de som, música, 

voz e desempenho de alto-falantes e equipamentos de 

áudio; fornecimento de uso temporário de software 

de computador não descarregável para monitorizar, 

gerir e controlar amplificadores numa rede informá-

tica; fornecimento de uso temporário de software de 

computador não descarregável para monitorizar, gerir 

e controlar amplificadores numa rede informática; for-

necimento de uso temporário de software de compu-

tador não descarregável para conceção, programação, 

colocação em serviço, gestão, solução de problemas 

e criação de interfaces gráficas de utilizador (GUI) 

para áudio, vídeo e controlo em instalações profissio-

nais audiovisuais integradas, conferência de áudio, 

videoconferência, teleconferência, comunicações uni-

ficadas (UC) e aplicações de colaboração, sistemas de 

som ao vivo, sistemas de gravação e equipamento de 

vídeo para cinema; fornecimento de uso temporário 

de software de computador não descarregável para 

manipulação de sinais de áudio e cancelamento de eco 

acústico; fornecimento de uso temporário de software 

de computador não descarregável que empregam tec-

nologia de cancelamento de eco acústico para remover 

ecos acústicos, reverberação, e sons adicionados inde-

sejáveis; fornecimento de uso temporário de software 

de computador não descarregável para manipulação 

de sinais de áudio e modelagem de feixes de matriz de 

microfones (microphone array beamforming); forneci-

mento de uso temporário de software de computador 

não descarregável que empregam tecnologia de mode-

lagem de feixes de matriz de microfones (microphone 

array beamforming) para concentrar um sinal sem fios 

em direção a um dispositivo de receção específico; for-

necimento de uso temporário de software de computa-

dor não descarregável para manipulação de sinais de 

áudio em máquinas virtuais; fornecimento de uso tem-

porário de software de computador não descarregável 

para análise de sinais de vídeo em máquinas virtuais; 

fornecimento de uso temporário de software de com-

putador não descarregável para sistemas de controlo 

em máquinas virtuais; fornecimento de uso temporário 

de software de computador não descarregável que em-

pregam tecnologia de virtualização para permitir que 

os indivíduos utilizarem software de computador em 

várias plataformas de hardware; fornecimento de uso 

temporário de software de computador não descarre-

gável para controlo de voz de sistemas de áudio, vídeo 

e de sistemas de controlo; fornecimento de uso tem-

porário de software de computador não descarregável 

para controlo de voz de sistemas de áudio através de 

voz; fornecimento de uso temporário de software de 

computador não descarregável para análise de sinais 

de áudio e vídeo; fornecimento de uso temporário de 

software de computador não descarregável que empre-

gam tecnologia de análise de sinais de áudio e vídeo 

para melhorar desempenho, utilização e confiabilidade 

de sistemas de computador; fornecimento de uso tem-

porário de software de computador não descarregável 

usado para aceitar, modificar, processar, misturar, en-

caminhar, transportar, amplificar, monitorizar, intera-

gir com e controlar sinais de áudio e controlar dados, 

e para controlar aparelhos de áudio numa rede infor-

mática; fornecimento de uso temporário de software 

de computador não descarregável para controlar e 

processar áudio; fornecimento de uso temporário de 

software de computador não descarregável para uso 

em criação de interfaces gráficas de utilizador (GUI) 

para controlo e monitorização de encaminhadores de 

vídeo e equipamento de apresentação de multimédia.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/10/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/066,221

[210]  N.º : N/196223

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : GAMBRO LUNDIA AB

  Endereço : Magistratsvägen 16, SE - 226 43 Lund, 

Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Produtos médicos descartáveis, nome-

adamente conjuntos de tubos sanguíneos para uso mé-

dico para uso na circulação extracorporal de sangue 

ou componentes sanguíneos; dispositivos de protecção 

dos aparelhos médicos contra a contaminação por lí-

quidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196323

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 
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 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 : 30

[511]  Produtos : 

 [ ]  [ ]

 [ ]

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196325

[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 : 30

[511]  Produtos : 

 [ ]  [ ]

 [ ]

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196327

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : FAES FARMA, S.A.

  Endereço : Avda. Autonomía, 10, 48940 Lamiako 

- Leioa (Bizkaia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e 

veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; ges-

sos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera 

dental; desinfectantes; preparados para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196328

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : FAES FARMA, S.A.

  Endereço : Avda. Autonomía, 10, 48940 Lamiako 

- Leioa (Bizkaia), Spain

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos, médicos e 

veterinários; preparados sanitários para fins médicos; 

alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso 

médico ou veterinário, alimentos para bebés; suple-

mentos dietéticos para seres humanos e animais; ges-

sos, materiais para pensos; chumbo para dentes, cera 

dental; desinfectantes; preparados para a destruição 

de animais nocivos; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196361

[220]  Data de pedido : 2022/04/13

[730]  Requerente : COSMETEXROLAND CO., 

LTD.

  Endereço : 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, 

Tokyo, 107-6013 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos, loções para fins cosméti-

cos, leite para fins cosméticos, cremes amaciadores de 

pele para fins cosméticos, soros de beleza, preparados 

para limpeza para fins cosméticos, desodorizantes cor-

porais (perfumaria), anti-transpirantes para uso como 

fins cosméticos, preparações para bronzear para fins 
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cosméticos, preparações de protecção solar para fins 

cosméticos, sabão cosmético, sabões para uso pessoal, 

espuma facial, produtos para lavar o rosto (cosméticos), 

preparados para cuidados de cabelo, champôs para 

cabelo, condicionador para cabelo, preparados para o 

tratamento do cabelo, cremes para o cabelo, prepara-

ções cosméticas para pentear os cabelos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196395

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

  Endereço : 161-253

DA

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196397

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 Hung Win Trading Company Limited

  Endereço : , 44-52 ,

5 , A, A2, A3, A4, A5

 Unit A, A2, A3, A4, A5 5/F, Tat Ming Ind Bldg, 44-52 

Ta Chuen Ping St, Kwai Chung, NT, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

紥

啫
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196403

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196404

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196405

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196406

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196407

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196408

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196409

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196410

[220]  Data de pedido : 2022/04/14
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[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196411

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196412

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196413

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

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

[210]  N.º : N/196414

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, Block B, 15/F., Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196451

[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 : 29

[511]  Produtos : 冷

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196452

[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 : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196453

[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 : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196455

[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 : 31

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196456

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 44

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

料 金

金

金

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196457

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

14 21-10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 料

茶 料

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196458

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2 1 401

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

   

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196459

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196460

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196461

[220]  Data de pedido : 2022/04/19



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11259

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196462

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196463

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

9

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196464

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196465

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1945 1455

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196466

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196467

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196468

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196469

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

17 2613

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196470

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 SAM KUAN HAO

  Endereço : 409

A 01

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196471

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 揸 679

2 9 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone-orange 021

 Pantone- 7703
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[210]  N.º : N/196474

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : JOHNSON & JOHNSON

  Endereço : One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, 08933 E.U.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para uso 

humano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196475

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196476

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196477

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196478

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196479

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196480

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

26

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

CD

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196481

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[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/196482

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[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/196483

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[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 : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196484

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196485

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196486

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196487

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

  Endereço : 4 85

6

 6F., No.85, Sec. 4, Ren’ Ai Rd., Da An Dist., Taipei 

City 10688, Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196488

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

  Endereço : 636

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196489

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196490

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196491

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196492

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196493

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 BYHEALTH CO., LTD.

  Endereço : 

19

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196497

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[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 : 41

[511]  Serviços : 络

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196498

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[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 : 

SaaS

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196499

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 CHAN IN

  Endereço : 86B

 Rua Do Almirante Costa Cabral No.86B Edf. Seng 

Lok, R/C, Macau

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196500

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : POLIEDRA s.r.l.

  Endereço : Via Ponchielli, 5, I-20833 Giussano 

(MB), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : Condutas de metal para instalações de 

aquecimento; chaminés de metal; tubos de metal para 

instalações de aquecimento; calhas metálicos (excepto 

peças de máquinas).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196501

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : POLIEDRA s.r.l.

  Endereço : Via Ponchielli, 5, I-20833 Giussano 

(MB), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : Serpentinas de chaminé; serpentinas 

para caldeiras de aquecimento; canos de caldeiras (tu-

bos) para instalações de aquecimento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196502

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : ETABLISSEMENTS GEYER 

FRERES

  Endereço : Route de Sarre-Union, F-57670 Muns-

ter, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas não-alcoólicas; refrigeran-

tes; águas minerais e gaseificadas; bebidas de frutas 

e sumos de frutas; xaropes e outros preparados não-

-alcoólicas para fazer bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196503

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : Gion Tsujiri Co., Ltd.

  Endereço : 573-3, Gionmachi Minamigawa, Hi-

gashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto 605-0074, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; café preparado e bebidas à base 

de café; cacau preparado e bebidas à base de cacau; 

confeitaria; pão e pãezinhos; temperos, sem serem 

especiarias; misturas para gelados; misturas para 

sorvetes; misturas instantâneas para confeitaria; boli-

nhos chineses recheados (gyoza, cozidos); sanduíches; 

bolinhos de massa chineses (shumai, cozidos); sushi; 

bolinhas fritas de massa misturada com pedacinhos de 

polvo (takoyaki); pães cozidos no vapor recheados com 

carne picada (niku-manjuh); hambúrgueres (sanduí-

ches); pizzas; almoços embalados à base de arroz, com 

adição de carne, peixe ou legumes; cachorros quentes 

(hot dogs) (sanduíches); tartes de carne (empadas de 

carne); ravioli.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de verde, branco e 

preto.

[210]  N.º : N/196504

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 厦

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/02/23  Coreia do Sul

N.º 40-2022-0035024

[210]  N.º : N/196505

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 厦

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

: 40-

2021-0242627

 

: 70-

2022-0000369

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/29  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0242627

 2022/03/29  Coreia do Sul N.º 70-2022-0000369

[210]  N.º : N/196506

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 Wemade Co., Ltd.

  Endereço : 

644 49 厦

 Wemade Tower, 49, Daewangpangyo-ro 644beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of 

Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

 PaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/29  Coreia do Sul

N.º 40-2021-0242627

[210]  N.º : N/196507

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 101-105A

1 11 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196508

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 INKMASON LIMITADA

  Endereço : 3

 Beco dos Óculos 3 Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

鍳
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42

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196509

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196510

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196511

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196512

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196513

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11269

[210]  N.º : N/196514

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196515

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196516

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196517

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço :  

226 1 1614

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196518

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196519

[220]  Data de pedido : 2022/04/20
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196520

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196521

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 655

809

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196525

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

al; programas de computador; programas de sistemas 

operativos; computadores; óculos inteligentes (pro-

cessamento de dados); relógios inteligentes (proces-

samento de dados); anéis inteligentes (processamento 

de dados); smartphones; óculos de realidade virtual; 

dispositivos de realidade virtual para fixação à cabeça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196526

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; organização de atividades 

de entretenimento de encenação; fornecimento de 

jogos de realidade virtual em linha através de redes 

informáticas; serviços de sala de jogos de realidade 

virtual; exibição de filmes; serviços de bilheteira (en-

tretenimento).
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196527

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; pesquisas tecnológicas; testes 

a materiais; design de sistemas de computador; design 

e consultadoria sobre o desenvolvimento de hardware 

informático; fornecimento de informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de websi-

tes; fornecimento de motores de busca para a internet; 

serviços de consultadoria relacionados com o design 

de website; design e desenvolvimento de software de 

realidade virtual.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196529

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

al; programas de computador; programas de sistemas 

operativos; computadores; óculos inteligentes (pro-

cessamento de dados); relógios inteligentes (proces-

samento de dados); anéis inteligentes (processamento 

de dados); smartphones; óculos de realidade virtual; 

dispositivos de realidade virtual para fixação à cabeça.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196530

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; organização de atividades 

de entretenimento de encenação; fornecimento de 

jogos de realidade virtual em linha através de redes 

informáticas; serviços de sala de jogos de realidade 

virtual; exibição de filmes; serviços de bilheteira (en-

tretenimento).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196531

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; pesquisas tecnológicas; testes 

a materiais; design de sistemas de computador; design 

e consultadoria sobre o desenvolvimento de hardware 

informático; fornecimento de informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de websi-

tes; fornecimento de motores de busca para a internet; 

serviços de consultadoria relacionados com o design 

de website; design e desenvolvimento de software de 

realidade virtual.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196532

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[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/196533

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : ATTENIR CORPORATION

  Endereço : 53, Iijima-cho, Sakae-ku, Yokohama-

-shi, Kanagawa, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; preparações de maquilha-

gem; pó para a maquilhagem; bases de maquilhagem; 

correctores [cosméticos]; bases de maquilhagem em 

forma de pastas; cremes para lábios; rouges cosmé-

ticos; batons para os lábios; produtos para dar cor 

às maçãs do rosto; rouges cosméticos; sombras para 

os olhos; delineador líquido para os olhos; máscara 

[rímel]; lápis para as sobrancelhas; preparações cos-

méticas para o cuidado da pele; preparações para des-

maquilhagem; cremes de limpeza [cosméticos]; produ-

tos para lavar o rosto [cosméticos]; águas de toilette; 

lenços impregnados de loções cosméticas; loções para 

a pele; loções leitosas; soros de beleza; cremes cosmé-

ticos; óleos para uso cosmético; creme para branquear 

a pele; máscaras de beleza; preparações de protecção 

solar; preparações para bronzear [cosméticos]; prepa-

rações cosméticas para os cuidados do corpo; prepara-

ções cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas 

para o banho; preparações para o banho, não sendo 

para fins medicinais; sabões e detergentes; sabões de 

toilette; sabões desodorizantes; sabões de lavar roupa; 

agentes de limpeza para as mãos; loções para as mãos; 

loções para barbear; creme para as mãos; produtos e 

tratamentos para o cabelo e para limpeza do cabelo; 

preparações para a coloração do cabelo; preparações 

para fixar o cabelo; tónicos capilares; champôs; pro-

dutos para enxaguar os cabelos [champô-amaciador]; 

perfumes; matérias para perfumar e aromar; óleos 

essenciais; desodorizantes para uso humano; vernizes 

para as unhas; preparações para remoção de verniz de 

unhas; preparações para o cuidado das unhas; toalhe-

tes absorventes para o rosto; algodão para uso cosmé-

tico; bolas de algodão para uso cosmético; hidratantes; 

estojos de cosmética para o rosto; papeis matificantes 

para fins cosméticos; dentífricos; óleos de limpeza 

para fins de toilette; géis de limpeza para fins de toilet-

te; leite de limpeza para fins de toilette.

[540]  Marca : 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11273

[210]  N.º : N/196534

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 Beijing Limone Apparel Co., Ltd.

  Endere ç o : 11

E201-2

 No. E201-2, F/2, C a n g J i n g g u a n Hut o n g, No.1, 

Dongchen District. Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196535

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 Beijing Limone Apparel Co., Ltd.

  Endere ç o : 11

E201-2

 No. E201-2, F/2, C a n g J i n g g u a n Hut o n g, No.1, 

Dongchen District. Beijing, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196537

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 COMPANHIA DE JORNAL E MEDIA INTERNA-

CIONAL (GRUPO) MACAU COMERCIAL LIMI-

TADA

  Endereço : 181-187

17 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196538

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

X

/
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/226,815

[210]  N.º : N/196539

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/226,808

[210]  N.º : N/196540

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[300]  Prioridade : 2022/01/19  Estados Unidos 

da América N.º 97/226,803

[210]  N.º : N/196545

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) Li-

mited

  Endereço : 16/F, Eight Commercial Tower, No. 8 

Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de design e engenharia de 

cortinas de parede de alumínio; serviços de design e 

engenharia de janelas de alumínio; serviços de design 

e engenharia de parede de vidro; serviços de design de 

arquitetura; desenho de engenharia; design de torres 

de escritórios de vários andares; serviços de ciência e 

tecnologia e investigação e desenho a eles referentes; 

serviços de análises e pesquisas industriais a eles re-

ferentes; serviços de consultadoria e aconselhamento 

relacionados aos acima referidos; todos incluídos na 

classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196550

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) Li-

mited

  Endereço : 16/F, Eight Commercial Tower, No. 8 

Sun Yip Street, Chai Wan, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços de design e engenharia de 

cortinas de parede de alumínio; serviços de design e 

engenharia de janelas de alumínio; serviços de design 

e engenharia de parede de vidro; serviços de design de 

arquitetura; desenho de engenharia; design de torres 

de escritórios de vários andares; serviços de ciência e 

tecnologia e investigação e desenho a eles referentes; 

serviços de análises e pesquisas industriais a eles re-

ferentes; serviços de consultadoria e aconselhamento 

relacionados aos acima referidos; todos incluídos na 

classe 42.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196551

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 BEAUTI-TREND HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 78 6 B

 Flat B 6/F, 78 Hung To Road, Kwun Tong, KL, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196552

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 BEAUTI-TREND HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 78 6 B
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 Flat B 6/F, 78 Hung To Road, Kwun Tong, KL, Hong 

Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196553

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 25

3 101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196554

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1333 35 2

203

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196555

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

 MAN WAI CHUN

  Endereço : 36 4 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196564

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196566

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

6 E

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196567

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 7-2, Akasaka 9-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis 

para telemóveis, telefones inteligentes, e computa-

dores tablete; programas de jogos para terminais de 

computador, assistentes digitais pessoais (PDAs), 

terminais de computador portáteis, computadores 

vestíveis, terminais de comunicação portáteis sem 

fios, terminais de comunicações móveis; programas de 

jogos de computador; programas de computador rela-

cionados com jogos; máquinas electrónicas, aparelhos 

e suas peças relacionadas com jogos; vídeos, imagens, 

e ficheiros de música descarregáveis relacionados com 

jogos para telemóveis; vídeos, imagens, e ficheiros de 

música descarregáveis relacionados com jogos; revistas 

electrónicas descarregáveis para telemóveis; publica-

ções electrónicas relacionadas com jogos; máquinas de 

telecomunicação e aparelhos relacionados com jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196568

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 7-2, Akasaka 9-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Fornecimento de jogos online para 

terminais de comunicação móveis sem fios; forneci-

mento de jogos online para terminais de telemóveis, 

terminais de computador, assistentes digitais pessoais 

(PDAs), terminais de computador portáteis, compu-

tadores vestíveis, terminais de comunicação portáteis 

sem fios, terminais de comunicação móveis; forneci-

mento de jogos online; fornecimento de informação 

sobre guias de jogo, estratégias de jogo e dicas para 

jogos; fornecimento de revistas electrónicas online 

através de terminais de comunicação móveis sem fios; 

fornecimento de publicações electrónicas online rela-

cionado com jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196569

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 7-2, Akasaka 9-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos descarregáveis 

para telemóveis, telefones inteligentes, e computa-

dores tablete; programas de jogos para terminais de 

computador, assistentes digitais pessoais (PDAs), 

terminais de computador portáteis, computadores 

vestíveis, terminais de comunicação portáteis sem 

fios, terminais de comunicações móveis; programas de 

jogos de computador; programas de computador rela-

cionados com jogos; máquinas electrónicas, aparelhos 

e suas peças relacionadas com jogos; vídeos, imagens, 

e ficheiros de música descarregáveis relacionados com 

jogos para telemóveis; vídeos, imagens, e ficheiros de 

música descarregáveis relacionados com jogos; revistas 

electrónicas descarregáveis para telemóveis; publica-

ções electrónicas relacionadas com jogos; máquinas de 

telecomunicação e aparelhos relacionados com jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196570

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Colopl, Inc.

  Endereço : 7-2, Akasaka 9-chome, Minato-ku, 

Tokyo 107-0052, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41
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[511]  Serviços : Fornecimento de jogos online para 

terminais de comunicação móveis sem fios; forneci-

mento de jogos online para terminais de telemóveis, 

terminais de computador, assistentes digitais pessoais 

(PDAs), terminais de computador portáteis, compu-

tadores vestíveis, terminais de comunicação portáteis 

sem fios, terminais de comunicação móveis; forneci-

mento de jogos online; fornecimento de informação 

sobre guias de jogo, estratégias de jogo e dicas para 

jogos; fornecimento de revistas electrónicas online 

através de terminais de comunicação móveis sem fios; 

fornecimento de publicações electrónicas online rela-

cionado com jogos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196575

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : CD

N F T

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196576

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196577

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196578

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196579

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196580

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196581

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

 3D 

OK

N F T

NFT

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196582

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : CD
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N F T

N F T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196583

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196584

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196585

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196586

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196587

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196588

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196589

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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 3D 

OK

N F T

NFT

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196590

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196591

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196592

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B IN MUSIC INTERNATIONAL 

LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T T

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196593

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196594

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : CD

NFT

NFT

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196595

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : T T

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196596

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196597

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196598

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196599

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : B’IN MUSIC INTERNATIO-

NAL LIMITED

  Endereço : 2F., 6F., 7F., No. 12, Ln. 33, Guangfu 

S. Road, Songshan Dist., Taipei City 10563, Taiwan, 

China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

,

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196600

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 367-371 15

D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196601

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

217

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196602

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

217

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196603

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

217

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196604

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

217

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196605

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : 

  Endereço : 409 10

B06

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196606

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 8

17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196607

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1-15 8

17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196610

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Programas e concursos de prémios de 

incentivo para clientes, destinados a promover servi-

ços de hotéis, casinos, jogos a dinheiro e apostas, hos-

pitalidade, viagens, vendas a retalho e entretenimento 

para terceiros; serviços de promoção e de publicidade 
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para produtos, serviços e lojas de vendas a retalho de 

terceiros; serviços de promoção e de publicidade onli-

ne através de sítios na rede (websites).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196611

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

apostas; serviços de jogos; serviços de entretenimen-

to sob a forma das produções teatrais e serviços de 

exposições de arte; serviços de exploração de campo 

de golfe e serviços de tacos de golf; fornecimento de 

boletins no domínio dos serviços de casino, serviços 

de restaurantes, serviços de divertimento e serviços de 

estâncias turísticas através de correio eletrónico; orga-

nização de seminários; organização de demonstrações 

para fins educativos; aluguer de equipamento audiovi-

sual; aluguer de palcos portáteis; preparação de efeitos 

especiais para feiras e stands de exposição; serviços de 

divertimento, nomeadamente, produções de ilumina-

ção para fins de entretenimento; serviços de galerias 

de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196612

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Programas e concursos de prémios de 

incentivo para clientes, destinados a promover servi-

ços de hotéis, casinos, jogos a dinheiro e apostas, hos-

pitalidade, viagens, vendas a retalho e entretenimento 

para terceiros; serviços de promoção e de publicidade 

para produtos, serviços e lojas de vendas a retalho de 

terceiros; serviços de promoção e de publicidade onli-

ne através de sítios na rede (websites).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196613

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Las Vegas Sands Corp.

  Endereço : 3355 Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de casino; serviços de jogos de 

apostas; serviços de jogos; serviços de entretenimen-

to sob a forma das produções teatrais e serviços de 

exposições de arte; serviços de exploração de campo 

de golfe e serviços de tacos de golf; fornecimento de 

boletins no domínio dos serviços de casino, serviços 

de restaurantes, serviços de divertimento e serviços de 

estâncias turísticas através de correio eletrónico; orga-

nização de seminários; organização de demonstrações 

para fins educativos; aluguer de equipamento audiovi-

sual; aluguer de palcos portáteis; preparação de efeitos 

especiais para feiras e stands de exposição; serviços de 

divertimento, nomeadamente, produções de ilumina-

ção para fins de entretenimento; serviços de galerias 

de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196614

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167

1241

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196615

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 167

1241

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196616

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[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/196617

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Snacks à base de cereais; snacks à base 

de chocolate; aperitivos feitos de milho; snacks à base 

de cereais; aperitivos preparados a partir do milho; 

snacks à base de massas alimentares; snacks à base de 

arroz; aperitivos feitos de trigo; snacks à base de gela-

dos; snacks à base de cereais sem glúten; café; chá; ca-

cao e sucedâneos do café; arroz; massas alimentares e 

talharim [massas com ovos]; tapioca and sagú; farinha 

e preparações feitas a partir de cereais; pão; produtos 

de pastelaria e confeitaria; chocolate; gelados; sorve-

tes e outros gelados alimentares; açúcar; mel; melaço; 

levedura; fermento em pó; sal; temperos; especiarias; 

ervas aromáticas em conserva [temperos]; vinagre; 

molhos e outros condimentos; gelo (água congelada); 

sushi.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196618

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196619

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.
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  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196620

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196621

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196622

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196623

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196624

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196625

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196626

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196627

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196628

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196629

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196630

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196631

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196632

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196633

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : SOLMATE LTD.

  Endereço : 7 Sheynovo Str., Floor 6, 1504 Sofia, 

Bulgaria

  Nacionalidade :  Búlgara

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196634

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

DV D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196635

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Npixel Co., Ltd.

  Endereço : 134, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 

Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196636

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias; metais preciosos; porta-chaves 

em metais preciosos; porta-chaves em couro; brincos 

para orelhas; insígnias em metais preciosos; crachás 

em metais preciosos; clipes para gravatas; alfinetes de 

gravatas; colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; pin-

gentes [joalharia]; broches [joalharia]; medalhas; anéis 

[joalharia]; medalhões [joalharia]; correntes de joalha-

ria; joalharia para decoração de chapéus; alfinetes de 

lapela ornamentais; botões de punho; pedras preciosas 

semi-acabadas e suas imitações; jóias de metal precio-

so para sapatos; relógios; relógios de pulso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196637

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; malas a tiracolo; sacos 

para guarda-chuvas; bolsas de cinto; sacos de viagem 

a tiracolo; bolsas de cintura; sacolas de transporte; 

sacos de lona; sacos porta-fatos [para viagem]; maleta 

de couro com estrutura rígida; sacos de caminhada; 

sacos de caça; porta-chaves; sacos para conjuntos; 

sacos de couro e imitação de couro; sacos, malas e 

carteiras de couro; sacos de mão de couro; sacos de 

compras feitos de pele; sacos pequenos para homem; 

sacos de corda para compras; sacos de viagem; sacos 

de cintura; bolsas de couro; mochilas; mochilas com 

duas alças; pastas porta-documentos [marroquinaria]; 

estojos de transporte; pastas porta-documentos dobrá-

veis; mochilas, com duas alças, de caminhada; estojos 

para chaves [marroquinaria]; saco de alpinista; pastas 

porta-documentos em couro; malas de viagem; estojos 

de viagem de couro; pouchetes; sacolas; bolsas; em-

balagens industriais de couro; estojos para artigos de 

toilette vendidas vazias; chapéus-de-chuva; bengalas; 

bastões; correias de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196638

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente capotes [ca-

sacos], blazers, casacos, gabardines, fatos, calças, cal-

ças folgadas, coletes, vestidos, saias, camisolas [pullo-

vers], camisas, T-shirts, blusas, tops, tops justos sem 

mangas, túnicas, calções, cuecas, roupa interior, pija-

mas, mitenes, meias, luvas, vestuário para o pescoço, 

écharpes [cachecóis], mantos de sala; lenços, écharpes 

de homem, gravatas, lenços para pescoço, xailes, esto-

las e uniformes; chapelaria nomeadamente, chapéus e 

bonés; calçado; calçado atlético; calçado excepto para 

desporto; jarreteiras; suspensórios para meias; suspen-

sórios; cintas; cintos para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196640

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Jóias; metais preciosos; porta-chaves 

em metais preciosos; porta-chaves em couro; brincos 

para orelhas; insígnias em metais preciosos; crachás 

em metais preciosos; clipes para gravatas; alfinetes de 

gravatas; colares [joalharia]; pulseiras [joalharia]; pin-

gentes [joalharia]; broches [joalharia]; medalhas; anéis 

[joalharia]; medalhões [joalharia]; correntes de joalha-

ria; joalharia para decoração de chapéus; alfinetes de 
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lapela ornamentais; botões de punho; pedras preciosas 

semi-acabadas e suas imitações; jóias de metal precio-

so para sapatos; relógios; relógios de pulso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196641

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Malas de mão; malas a tiracolo; sacos 

para guarda-chuvas; bolsas de cinto; sacos de viagem 

a tiracolo; bolsas de cintura; sacolas de transporte; 

sacos de lona; sacos porta-fatos [para viagem]; maleta 

de couro com estrutura rígida; sacos de caminhada; 

sacos de caça; porta-chaves; sacos para conjuntos; 

sacos de couro e imitação de couro; sacos, malas e 

carteiras de couro; sacos de mão de couro; sacos de 

compras feitos de pele; sacos pequenos para homem; 

sacos de corda para compras; sacos de viagem; sacos 

de cintura; bolsas de couro; mochilas; mochilas com 

duas alças; pastas porta-documentos [marroquinaria]; 

estojos de transporte; pastas porta-documentos dobrá-

veis; mochilas, com duas alças, de caminhada; estojos 

para chaves [marroquinaria]; saco de alpinista; pastas 

porta-documentos em couro; malas de viagem; estojos 

de viagem de couro; pouchetes; sacolas; bolsas; em-

balagens industriais de couro; estojos para artigos de 

toilette vendidas vazias; chapéus-de-chuva; bengalas; 

bastões; correias de couro.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196642

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Yohji Yamamoto Inc.

  Endereço : 2-43, Higashishinagawa 2-Chome, 

Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, nomeadamente capotes [ca-

sacos], blazers, casacos, gabardines, fatos, calças, cal-

ças folgadas, coletes, vestidos, saias, camisolas [pullo-

vers], camisas, T-shirts, blusas, tops, tops justos sem 

mangas, túnicas, calções, cuecas, roupa interior, pija-

mas, mitenes, meias, luvas, vestuário para o pescoço, 

écharpes [cachecóis], mantos de sala; lenços, écharpes 

de homem, gravatas, lenços para pescoço, xailes, esto-

las e uniformes; chapelaria nomeadamente, chapéus e 

bonés; calçado; calçado atlético; calçado excepto para 

desporto; jarreteiras; suspensórios para meias; suspen-

sórios; cintas; cintos para vestuário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196644

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196645

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

X

/

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196646

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

 University of Miami

  Endereço : 33146

1320 1250

 1320 S. Dixie Highway, Suite 1250, Coral Gables, Flo-

rida 33146, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

T
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196647

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

 TAM WAN CHEONG

  Endereço : 氹 33

3 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196648

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

 TAM WAN CHEONG

  Endereço : 氹 33

3 1 Q

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196649

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 ShineWing (Beijing) International Investment Mana-

gement Co., Ltd.

  Endereço : 8

5-22

 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng Dis-

trict, Beijing 100027, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196650

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 ShineWing (Beijing) International Investment Mana-

gement Co., Ltd.

  Endereço : 8

5-22

 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng Dis-

trict, Beijing 100027, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196651

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 ShineWing (Beijing) International Investment Mana-

gement Co., Ltd.

  Endereço : 8

5-22

 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng Dis-

trict, Beijing 100027, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196652

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 ShineWing (Beijing) International Investment Mana-

gement Co., Ltd.

  Endereço : 8

5-22

 5-22, No.8 Chaoyangmen Beidajie, Dong Cheng Dis-

trict, Beijing 100027, P.R.China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196654

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196655

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196656

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196657

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED
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  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196658

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196659

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHAMCO CHEMICAL COMPANY LIMITED

  Endereço : 17-23

B 15 B

 Flat B, 15/F., Block B, Marvel Industrial Building, 17-23 

Kwai Fung Crescent, Kwai Chung, N.T., Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 17

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196660

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196665

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : TAIHO PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.

  Endereço : 1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, 

Tokyo, 101-8444 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196666

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Bateria de lítio; aparelhos de alimen-

tação eléctrica ininterrupta (baterias); conjuntos de 

baterias; módulos para baterias secundárias de lítio; 

células secundárias; estações de carregamento para 

veículos eléctricos; controlador de fornecimento de 

energia eléctrica; bateria elétricas; carregadores de 

baterias; cabos de bateria; estojos de bateria; software 

para gestão de baterias de veículos; apl icação de 

software para integração de bases de dados para bate-

rias de veículos; aparelhos eléctricos e electrónicos de 

controlo para melhorar a eficiência energética; conjun-

tos de baterias secundárias de lítio; baterias secundá-

rias de lítio; células baterias secundárias de lítio; sepa-

rador para baterias secundárias; ânodos para baterias 

secundárias; cátodos para baterias secundárias; bandas 

para diminuir a geração de calor das baterias; pacotes 

de baterias ; célula de bateria; baterias de veículos; 

aparelhos e instrumentos para a distribuição e contro-

lo de eletricidade; aparelhos e instrumentos para acu-

mular e armazenar electricidade; fontes de alimenta-

ção eletrónicas; separadores de baterias; eléctrodo de 

célula de bateria; grelhas para acumuladores elétricos; 

pilhas de combustível; unidades de alimentação elétri-

ca (baterias); software para veículos eléctricos; módulo 

de bateria; acumuladores elétricos; condutores elétri-

cos; ânodos; cátodos; aparelhos de proteção catódicos; 

eletrodos; placas de circuito impressas; baterias para 

automóveis; módulos solares; dispositivos de armaze-

namento de energia solar; células solares; aparelhos de 

armazenamento de energia constituídos por baterias; 

baterias; aparelhos de carga de bateria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196667

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Manutenção de sistemas de redução de 

consumo de energia em edifícios; construção de equi-

pamento para geração de energia alternativa; recarga 

de pilhas e acumuladores; instalação, manutenção e re-

paração de baterias e acumuladores; carregamento de 

baterias para veículos; construção de nova fábrica de 

energia de regeneração, incluindo geração de luz solar 

ou energia eólica; construção de edifícios e estruturas 

com eficiência energética; carregamento de baterias 

para carros; instalação de instalações de conversão de 

energias renováveis; gestão de baterias (manutenção e 

reparação); manutenção e reparação de veículos moto-

rizados eléctricos; reparação e manutenção de veículos 

automóveis e respetivas peças; recarga de baterias de 

veículos; manutenção, conservação e reparação de ve-

ículos; serviços de substituição de baterias de automó-

veis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196668

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Aluguer de equipamentos e acessórios 

para veículos; aluguer de dispositivos de carregamento 

para veículos eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196669

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : LG Corp.

  Endereço : 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seoul, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Conversão de energia residual em 

electricidade (serviços de reciclagem de energia); reci-

clagem de baterias eléctricas; reciclagem para fins de 

compensação de carbono; serviços de informação, as-

sessoria e consultadoria relacionados com a reciclagem 

de resíduos e lixo; reciclagem de resíduos de compo-
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nentes electrónicos; produção de energia elétrica; pro-

cessamento de componentes de automóveis; serviços 

de consultoria relacionados com a produção de ener-

gia eléctrica; produção de energia eléctrica a partir de 

fontes renováveis; processamento de bateria de iões de 

lítio; processamento de conjunto bateria secundária de 

iões de lítio; processamento de cátodos para baterias 

secundárias de lítio-íon; processamento da composi-

ção química para eléctrodo de bateria de iões de lítio; 

agência de personalização/desenvolvimento/fabri-

cação de baterias; fabrico personalizado de bateria, 

eléctrodo, ânodo e cátodo; fabrico personalizado de 

materiais activos de ânodo para baterias secundárias; 

fabrico personalizado de materiais activos catódicos 

para baterias secundárias; fabricação personalizada de 

bateria; processo de baterias eléctricas e baterias; fa-

brico personalizado de dispositivos de carregamento; 

aluguer de baterias de lítio; aluguer de fornecimento 

ininterrupto de energia (bateria); aluguer de dispo-

sitivo de armazenamento de energia constituído por 

baterias; aluguer de conjunto de baterias; aluguer de 

bateria secundária; aluguer de baterias; aluguer de 

módulo de bateria; aluguer de carregadores de bate-

rias; aluguer de baterias de armazenamento eléctrico; 

aluguer de módulo solar; aluguer de dispositivos de 

armazenamento de energia solar; aluguer de baterias 

solares; aluguer de bateria de veículo; aluguer de bate-

rias para veículos; aluguer de bateria para automóveis 

eléctricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196670

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : C H UGA I SEI YA K U K A-

BUSHIKI KAISHA (Chugai Pharmaceutical Co., 

Ltd.)

  Endereço : 5-1, Ukima 5-chome, Kita-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196671

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[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/196674

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 160-206

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196675

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 160-206

17 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196677

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196678

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.

  Endereço : 38 #17-12

189767

 38 Beach Road #17-12 South Beach Tower Singapore 

(189767)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196679

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196680

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196681

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196682

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196683

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196684

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196685

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

11 H I

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196687

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196688

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196689

[220]  Data de pedido : 2022/04/22
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[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196690

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196691

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196692

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196693

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHOI MING CHI

  Endereço : 37 K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196694

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Hong Kong FMI Services Limited

  Endereço : 84/F, Two International Finance Cen-

tre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software e programas informáticos 

para a transmissão electrónica de fundos, informação 

financeira, dados e documentos; software e progra-

mas informáticos para processamento electrónico de 

dados relativos a serviços financeiros; software e pro-

gramas informáticos de suporte à gestão financeira, 

análise de dados financeiros, gestão de bases de dados, 
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pesquisa de dados e geração de relatórios em relação 

aos mesmos; software e programas informáticos para 

utilização na exibição e gestão de carteiras de produ-

tos financeiros e encomendas; software e programas 

informáticos para facilitar serviços bancários através 

da internet e serviços informáticos online e interacti-

vos; software e programas informáticos para facilitar 

transacções de pagamento por meios electrónicos e 

registo de operações financeiras; software e programas 

informáticos para permitir e facilitar os serviços finan-

ceiros on-line; software informático para utilização na 

identificação segura, armazenamento, transmissão e 

recuperação de dados; software informático e manuais 

electrónicos do utilizador (manuais); publicações ele-

trónicas descarregáveis; interfaces para computadores 

[informática]; tudo incluído na classe 9.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196695

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Hong Kong FMI Services Limited

  Endereço : 84/F, Two International Finance Cen-

tre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Gestão da informação de base de da-

dos financeiros; serviços de processamento de dados; 

serviços electrónicos de processamento e recuperação 

de dados; gestão de ficheiros informáticos; compilação 

de informação numa base de dados informática; com-

pilação e sistematização da informação em bases de 

dados informáticas; gestão informatizada de ficheiros 

e dados; compilação informatizada, sistematização e 

gestão dos serviços de dados; aconselhamento e con-

sultoria relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na Classe 35.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196696

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Hong Kong FMI Services Limited

  Endereço : 84/F, Two International Finance Cen-

tre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Gestão de assuntos financeiros e mo-

netários; serviços de emissão de dívida; gestão de 

valores mobiliários; serviços bancários, electrónicos 

bancários, de compensação, liquidação, transacções 

financeiras e de pagamentos electrónicos; serviços de 

reencaminhamento e liquidação de pedidos de fun-

dos; serviços de gestão de garantias; gestão de activos; 

serviços de informações financeiras; fornecimento de 

informações financeiras, dados e acesso relativos a ser-

viços financeiros e monetários; serviços de consultoria 

financeira; serviços de bolsa de valores, corretagem, 

câmara de compensação e de custódia, informações 

financeiras fornecidas através de uma base de dados 

informática.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196697

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Hong Kong FMI Services Limited

  Endereço : 84/F, Two International Finance Cen-

tre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Concepção de hardware e software 

informático, serviços de manutenção e consultoria; 

serviços de investigação, análise, científicos e tecnoló-

gicos relativos à concepção e consultoria de hardware 

e software informático; serviços de investigação, aná-

lise, científicos e tecnológicos relativos à concepção e 

desenvolvimento de ambientes virtuais on-line para 

utilizadores de plataformas comerciais electrónicas, 

sistemas de compensação, sistemas de liquidação e 

bolsas financeiras e monetárias; serviços de concep-

ção, programação, aluguer, instalação, manutenção e 

análise de software informático; serviços de assessoria 

relacionados com a concepção de sistemas informá-

ticos; alojamento de sítios e servidores informáticos; 

serviços de consultoria de hardware, software e tec-

nológica; monitorização de sistemas de computador 

por acesso remoto; serviços de digitalização de docu-

mentos; tecnologia da informação (TI), serviços de 

armazenamento electrónico de dados e consultoria de 
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concepção de sítios web; serviços de fornecimento de 

informações sobre tecnologia e programação informá-

tica; fornecimento de software para facilitar o acesso a 

dados electrónicos, informação financeira e relatórios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196704

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196712

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHANG PEI HANG

  Endereço : 2E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196713

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 CHANG PEI HANG

  Endereço : 2E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196716

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 14

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



11306    24   2022  6  15 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196717

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

10 14

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196718

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : Bactérias de ácido láctico [preparações 

bacterianas], sem ser para uso veterinário ou médi-

co; aditivos para alimentos baseados em bactérias de 

ácido láctico [químicos]; químicos contendo bactérias 

de ácido láctico; ácido láctico; substâncias para con-

trolar o crescimento das plantas contendo bactérias 

de ácido láctico; fertilizantes contendo bactérias de 

ácido láctico; ácidos gordos de elevado teor contendo 

bactérias de ácido láctico; fermentos lácteos para a 

indústria alimentar; bactérias de ácido láctico como 

um ingrediente para alimentos e bebidas; bactérias de 

ácido láctico como um ingrediente para suplementos 

dietéticos e nutricionais; bactérias de ácido láctico 

utilizados no fabrico de alimentos e bebidas; bactérias 

de ácido láctico utilizados no fabrico de suplementos 

dietéticos e nutricionais; bactérias de ácido láctico em 

pó utilizados no fabrico de alimentos e bebidas; bacté-

rias de ácido láctico em pó utilizados no fabrico de su-

plementos dietéticos e nutricionais; cepas de bactérias 

de ácido láctico utilizadas no fabrico de alimentos e 

bebidas; cepas de bactérias de ácido láctico utilizadas 

no fabrico de suplementos dietéticos e nutricionais; ce-

pas de bactérias de ácido láctico utilizadas no fabrico 

de alimentos para animais; bactérias de ácido láctico 

em pó utilizados no fabrico de alimentos para animais; 

adoçantes artificiais [produtos químicos] contendo 

bactérias de ácido láctico; farinha e amido para uso 

industrial contendo bactérias de ácido láctico; prepa-

rações bacterianas utilizadas no fabrico de alimentos; 

culturas de microrganismos sem ser para uso médico 

ou veterinário; aditivos químicos utilizados no fabrico 

de alimentos e bebidas; químicos utilizados no fabrico 

de alimentos e bebidas; químicos utilizados no fabrico 

de suplementos dietéticos e nutricionais; ácido láctico; 

químicos utilizados no fabrico de produtos farmacêu-

ticos; químicos; fertilizantes; ácidos gordos de elevado 

teor; adoçantes artificiais [produtos químicos]; farinha 

e amido para uso industrial.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196719

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : KIRIN HOLDINGS KABUSHI-

KI KAISHA (ALSO TRADING AS KIRIN HOL-

DINGS COMPANY, LIMITED)

  Endereço : 10-2, Nakano 4-Chome, Nakano-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Fermentos lácteos para uso farma-

cêutico; colírio; preparações de spray nasal para uso 

médico; preparações de spray nasal; cremes medici-

nais para os lábios; hidratantes vaginais; hidratantes 

vaginais sob a forma de creme; produtos farmacêuticos 

vaginais; preparações farmacêuticas frias; linimentos; 

preparações farmacêuticas e outras preparações para 

a destruição de vermes, fungicidas, herbicidas; prepa-

rações farmacêuticas, médicas e veterinárias; prepa-

rações e substâncias de vitaminas; preparações à base 

de aminoácidos; aditivos nutricionais para uso médico; 

reconstituintes [medicamentos] e seus sucedâneos; 

preparações farmacêuticas de cálcio; papel reagente 

para uso médico; estojos de primeiros socorros; caixas 

de primeiros socorros; agentes de administração de 

medicamentos na forma de wafers comestíveis para 

embalagem de fármacos em pó; gaze para pensos; cáp-

sulas vazias para produtos farmacêuticos; palas ocula-

res [oclusores] para uso médico; ligaduras para os ou-

vidos; pensos higiénicos; tampões para a menstruação; 

toalhas higiénicas; cuecas higiénicas para a menstrua-

ção; algodão hidrófilo; gessos adesivos; ligaduras para 

pensos; ligaduras líquidas; discos [almofadas] de ama-

mentação; cotonetes para uso médico; papel anti-traça; 

farinhas lácteas para bebés; suplementos dietéticos e 

nutricionais; suplementos dietéticos e nutricionais sob 

a forma de comprimidos, comprimidos mastigáveis, 

pó, cápsulas, líquido ou gel; suplementos dietéticos 

baseados em bactérias de ácido láctico sob a forma de 

gel, comprimidos, comprimidos mastigáveis, pó, cáp-

sulas ou líquido; suplementos dietéticos e nutricionais; 

produtos farmacêuticos dietéticos adaptados para uso 

médico ou veterinário; alimentos para distúrbios da 

mastigação e/ou da deglutição para uso médico; espes-

santes para alimentos para disfagia (alimentos para 

assistir deglutição) para uso médico; bebidas dietéticas 

para uso médico; alimentos dietéticos adaptados para 

uso médico; bebidas para bebés; alimentos para bebés; 

suplementos nutricionais para alimentos para animais; 

suplementos dietéticos para animais; sémen para a 

inseminação artificial; culturas de micro-organismos 

para uso médico ou veterinário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196720

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 KUAN SIN I

  Endereço : 9 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 
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,

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196721

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 KUAN SIN I

  Endereço : 9 R

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196722

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carne para consumo humano [fresca, 

refrigerada ou congelada]; produtos de carne proces-

sada; sopas e caldos, extratos de carne; peixe, aves e 

caça; frutos e legumes em conserva, congelados, secos 

e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos; leite, queijo, 

manteiga, iogurte e outros produtos lácteos; óleos e 

gorduras comestíveis; refeições de carne pré-confecio-

nadas; pratos de peixe pré-confecionados; refeições 

preparadas à base de legumes; refeições preparadas 

que contêm [principalmente] carne; pratos preparados 

essencialmente à base de bolinhos de peixe, legumes, 

ovos cozidos e caldos (oden); caldos de carne bovina; 

caldos de frango; caldos de peixe; caldos; caldos pré-

-confecionados; cubos de caldo; caldo de vitela; tofu; 

geleia de raiz de língua-do-diabo [konnyaku].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196723

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdings 

Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de lojas de venda a retalho; 

publicidade; direção de negócios comerciais; adminis-

tração de empresas; serviços de trabalhos administra-

tivos.

[540]  Marca : 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11309

[210]  N.º : N/196724

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : Pan Pacific International Holdin-

gs Corporation

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

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restauração (com área de 

consumo de refeições); serviços de fornecimento de 

alimentos e bebidas; alojamento temporário.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196729

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 180

21 J

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196730

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196731

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196732

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196733

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

nistração de empresas; serviços de escritório.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196734

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação; prestação de formação; en-

tretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196735

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 SJM RESORTS, S.A., em inglês SJM RESORTS, LI-

MITED

  Endereço : 2 4 9

 Avenida de Lisboa, nºs 2 a 4, Hotel Lisboa, 9º andar, 

Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecimento de comidas 

e bebidas; alojamento temporário; catering, reservas 

de hotéis, hotéis, motéis, restaurantes; serviços per-

sonalizados prestados por hotéis, motéis, e termas; 

condução de eventos e fornecimento de instalações 

para reuniões e eventos; serviços de porteiro de hotel, 

fornecimento de instalações para reuniões e banque-

tes; serviços de informações, assessoria e consultoria 

relacionados com o acima dito.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196736

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 169

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196737

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 169

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196738

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 169

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196739

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

  Endereço : 氹 169

M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196740

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196741

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 HUANG ZHENHUI

  Endereço : 35

E

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196742

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196743

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196744

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

4 2101

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196745

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

189

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196746

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

189

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196747

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

189

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196749

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : Ferrari S.p.A.

  Endereço : Via Emília Est, 1163, Modena, Itália

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Carros desportivos.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Cinzento, cinzento escuro, 

encarnado, conforme o exemlar da marca.

[300]  Prioridade : 2021/11/19  Itál ia

N.º 302021000190757

[210]  N.º : N/196750

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 ZERO TO SEVEN INC.

  Endereço : 76

YTN 17/18



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11313

 (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/196751

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 ZERO TO SEVEN INC.

  Endereço : 76

YTN 17/18

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

msan-Ro, Mapo-Gu, Seoul 03926, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196764

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2 21

1

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196765

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196766

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : SEGA CORPORATION

  Endereço : Sumitomo Fudosan Osaki Garden 

Tower, 1-1-1 Nishi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 

Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196780

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 KU I KUAN

  Endereço : 18K

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196781

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 KU I KUAN

  Endereço : 18K

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196782

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

 LEI HOI KIN

  Endereço : 20 A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0.53 Y

0.53 K 0.42

 C 1 M 0 Y 0.22 K 0.53

 C 0 M 0 Y 0 K 1

 C 0 M 0 Y 0 K 0

 C 0.2 M 0 Y 0.15 K 0.27

 C 0.27 M 0 Y 0.16 K 0.63

 C 0 M 0.16 Y 0.24 K 0.6

 C 0 M 31 Y 36 K 55

 C 0 M 53 Y 53 K 42

 C 100 M 0 Y 22 K 53

[210]  N.º : N/196786

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : ( )

 C H I N A C E RT I F IC AT IO N & I N S P E C T IO N 

(GROUP) CO., LTD.

  Endereço : 18 24

 FL.24, No. 18, Xibahe Dongli Chanyang District, Bei-

jing, 100028, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196787

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : ( )

 C H I N A C E RT I F IC AT IO N & I N S P E C T IO N 

(GROUP) CO., LTD.

  Endereço : 18 24

 FL.24, No. 18, Xibahe Dongli Chanyang District, Bei-

jing, 100028, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196788

[220]  Data de pedido : 2022/04/26
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196789

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196790

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196791

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196792

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196793

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196794

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196795

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196797

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196798

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196799

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196800

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196801

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196802

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196803

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196804

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 



11318    24   2022  6  15 

[210]  N.º : N/196805

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196806

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196807

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196808

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196809

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196810

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11319

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196811

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196812

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196813

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196814

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196815

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196816

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 41

3 5 X

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5



11320    24   2022  6  15 

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196817

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196818

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196819

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196820

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196821

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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/196822

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-F A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196823

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-F A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196824

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2-F A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196825

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 117B F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196826

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 117B F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196827

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 117B F

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196830

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : Clarke, Murray Colin

  Endereço : 645 S. Allied Way, El Segundo, CA 

90245, United States of America
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  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações alimentares para bebés; 

leite (seco) em pó sendo alimento para bebés; suple-

mentos alimentares para a saúde feitos principalmente 

com vitaminas; preparados multivitamínicos; prepa-

rações à base de ervas para fins médicos; suplementos 

alimentares para bebés; suplementos alimentares para 

consumo humano; alimentos e substâncias dietéticos 

para uso medicinal; alimentos para bebés, crianças e 

idosos; suplementos nutricionais antioxidantes; óleo 

de fígado de bacalhau; suplementos de colostro; com-

ponentes derivados de frutas, ervas ou extratos de 

plantas para uso como suplementos dietéticos; fibras 

dietéticas; suplementos dietéticos de linhaça; suple-

mentos alimentares em forma de cápsulas (capsules), 

comprimidos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaro-

pes, gomas (chews), gomas de mascar (chewing gums), 

gomas (gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, 

todos para fins médicos; suplementos alimentares na-

turais; suplementos à base de plantas; suplementos die-

téticos de lecitina; suplementos nutricionais líquidos; 

suplementos alimentares minerais; suplementos nutri-

cionais médicos; suplementos probióticos; suplementos 

dietéticos de proteína em pó; suplementos vitamíni-

cos; gomas de vitaminas; confeitaria medicamentosa; 

gomas de mascar para uso medicinal; suplementos 

nutricionais em forma de cápsulas (capsules), compri-

midos, cápsulas (caplets), pós, líquidos, xaropes, go-

mas (chews), gomas de mascar (chewing gums), gomas 

(gummies), géis, sprays orais e tiras dissolúveis, todos 

para fins médicos; preparações farmacêuticas, médicas 

e veterinárias; preparações sanitárias para fins médi-

cos; suplementos nutricionais para animais; emplas-

tros, materiais para pensos; material para chumbar os 

dentes e para impressões dentárias, ceras dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de ver-

mes; fungicidas, herbicidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196831

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : Bristol-Myers Squibb Company

  Endereço : 430 E. 29th Street, 14th Floor, New 

York, New York 10016 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso hu-

mano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196832

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : Bristol-Myers Squibb Company

  Endereço : 430 E. 29th Street, 14th Floor, New 

York, New York 10016 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos farmacêuticos para uso hu-

mano.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196845

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

 Shantou Lansibaidi Clothing Co., Ltd.

  Endereço : 23 1 1204

 One of Room 1204, Building 1, No. 23 Yuejin Road, 

Shantou City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196846

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

 Shantou Lansibaidi Clothing Co., Ltd.

  Endereço : 23 1 1204
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 One of Room 1204, Building 1, No. 23 Yuejin Road, 

Shantou City, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196849

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : UTENA CO., LTD.

  Endereço : 1-10-22 Minamikarasuyama, Seta-

gaya-ku, Tokyo 157-8567, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados cosméticos para cuidados 

de cabelo; cosméticos; preparados para cuidados de 

cabelo; colorantes para cabelo; tintas para cabelo; 

loções capilares; sprays capilares; preparados para on-

dulação de cabelo; cosméticos utilizados para cabelo; 

preparados para penteados; adesivos para afixar pesta-

nas postiças; adesivos para fins cosméticos; sabão anti-

-transpirante; anti-transpirantes (artigos de toilete); 

soros anti-rugas; aromáticos (óleos essenciais); bases 

para perfumes de flores; máscaras de beleza; soros de 

beleza; barras de sabonete de toilete; preparados de 

limpeza; creme de limpeza (cosmético); leite de limpe-

za 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 cosméticos; tintas cosméticas; géis para olhos 

cosméticos; máscaras de tratamento para olhos cos-

méticos; máscaras faciais cosméticas; kits cosméticos; 

loções cosméticos; leite cosmético; lápis cosméticos; 

preparados cosméticos para banhos; preparados cos-

méticos para pestanas; preparados cosméticos para 

cuidados da pele; cotonetes para f ins cosméticos; 

algodão em rama para fins cosméticos; cremes para 

branqueamento da pele; dentífricos; sabonetes deso-

dorizantes; desodorizantes para uso pessoal; depilató-

rios; óleos essenciais; essências etéreas; extractos de 

flores (perfumes); bálsamos 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 posti-

ças; aromas para bebidas (óleos essenciais); prepara-

dos para fumigação (perfumes); máscara para olhos 

em gel; gorduras para fins cosméticos; preparados para 

cuidados dos lábios (não medicinais); glosses para 

lábios; batons; loções para fins cosméticos; maquilha-

gem; cremes de base para maquilhagem; bases para 

maquilhagem; pó de maquilhagem; preparados de ma-

quilhagem; 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 cosméti-

cos; óleos para perfumes e fragrâncias; 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 branqueamento da pele; sabone-

tes; sabonetes para transpiração dos pés; preparados 

para protecção solar; preparados 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/196850

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : ７

  Endereço : 45 4

H
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196852

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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 : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196853

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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 : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196854

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[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 : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196855

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 249-263 6

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 2% M 29% Y

100% K 0%

 C 35% M 54% Y 100% K 18%

[210]  N.º : N/196856

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

  Endereço : 249-263 6

P

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 2% M 29% Y

100% K 0%

 C 35% M 54% Y 100% K 18%

[210]  N.º : N/196857

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196861

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196862

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 
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 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196863

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196867

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196868

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196869

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196873

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196874

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 NEW ZEALAND SOUTHERN HEMI GENETIC 

TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 409 12

C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196875

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196876

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 16

21

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196877

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196878

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196879

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196880

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196881

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196882

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196883

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196884

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Ser v iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196885

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196886

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196887

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196888

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196889

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196890

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196891

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196892

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196893

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196894

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196895

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196896

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196897

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196898

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Wynn Resorts Holdings, LLC

  Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las 

Vegas, Nevada 89109, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196903

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70 1

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196904

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70 1

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196905

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70 1

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196906

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 70 1

H

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196907

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, Lippo Centre, 89 Que-

ensway, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196908

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, Lippo Centre, 89 Que-

ensway, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196909

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 Aosen (Hongkong) Pharmacia Limited

  Endereço : 89 1 10 1003

 Room 1003, 10/F, Tower One, Lippo Centre, 89 Que-

ensway, Admiralty, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196910

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

259

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196911

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 IDA LABORATORIES CO., LTD.

  Endereço : 9 2

 9-2, Asakusabashi 1-Chome, Taito-Ku, Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196913

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196914

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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/196915

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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/196916

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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/196917

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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/196918

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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.
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196919

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Cartier International AG

  Endereço : Hinterbergstrasse 22, Postfach 61, 

6312 Steinhausen, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; pedras precio-

sas; metais preciosos e suas ligas; pérolas (artigos de 

joalharia); botões de punho; molas para gravata; anéis 

(artigos de joalharia); pulseiras (artigos de joalharia); 

brincos; colares (artigos de joalharia); alfinetes de pei-

to (artigos de joalharia); amuletos; argolas para chaves 

em metais preciosos; obras de arte em metais precio-

sos; guarda-jóias; caixas em metais preciosos; argolas 

para chaves (pequenos adornos de joalharia ou corren-

tes); relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios; 

cronómetros; relógios de parede e de mesa; pequenos 

relógios de parede e de mesa; estojos para relógios; 

braceletes para relógios; correntes e molas para reló-

gios e vidros para relógios; armações para relógios de 

parede e relojoaria; mecanismos para relógios, pontei-

ros de relógios.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2021/11/02  Su íç a

N.º 16098/2021

[210]  N.º : N/196920

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 : 

/

/ /

C D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196921

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196922

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 : 

SaaS PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196923

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196924

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196925

[220]  Data de pedido : 2022/04/27
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[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196926

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196927

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196928

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-
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dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196929

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196930

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196931

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196932

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas e veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196933

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196934

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196935

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196936

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196937

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196938

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196939

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 

4 10

 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-sh i, 

Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações para branquear e outras 

substâncias para uso em lavandaria; produtos para lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196940

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196941

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196942

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196943

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196944

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 

nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196945

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 lim-

par, polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, 

óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; 

dentífricos; preparações aromáticas para perfumar 

o ambiente; preparações aromáticas; fragrâncias não 

para uso pessoal; fragrâncias; preparações aromáticas 

para perfumar espaços; produtos ambientadores per-

fumados não para uso pessoal.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196946

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desin-

fectantes; preparações para a destruição de animais 
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nocivos; fungicidas, herbicidas; preparações para de-

sodorização do ambiente; desodorizantes aromáticos, 

sem ser para uso humano e para fins industriais; deso-

dorizantes para uso industrial; desodorizantes, sem ser 

para humanos, animais e fins industriais; preparações 

desodorizantes, não para fins industriais; ambientado-

res, sem ser para humanos, animais e fins industriais, 

nem para o hálito; desodorizantes sanitários.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196947

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196948

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196950

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : ekaterra Group IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Remédios de ervas; extratos de plantas 

para fins medicinais; preparações à base de plantas 

para fins medicinais; tisanas para fins medicinais; tin-

turas para uso medicinal; suplementos nutricionais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196951

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : ekaterra Group IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá; chás de ervas (não medicinais); 

ervas aromáticas em conserva (temperos); todos os 

produtos acima mencionados para uso na prática (da 

terapia) aiurvédica.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196952

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : ekaterra Group IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Chá.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/196967

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 29 3 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196970

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196971

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 15A A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196972

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196973

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 
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葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196975

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196976

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

12 1213-1215

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  P rodutos : 

葜

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196978

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[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/196979

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : Pfizer Inc.
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  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 tempo-

rária de software não descarregável para coleção, 

análise, triagem, fornecimento, e monitorização de 

dados relacionados com cuidados de saúde e doenças 

e distúrbios; fornecimento de utilização temporária de 

software não descarregável relacionado com cuidados 

de saúde e doenças e distúrbios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196980

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[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 informação 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/196989

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 5-7

A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196990

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 

para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfec-

tantes; preparações para a destruição de animais noci-

vos; fungicidas, herbicidas; cápsulas para medicamen-

tos; suplementos dietéticos para humanos; folhas ou 

almofadas de gel para absorver e dispersar calor para 

uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins de ar-

refecimento para uso médico; preparações para aliviar 

a dor; cataplasmas para enxaqueca; cataplasmas para 

aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; produtos 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196991

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[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 veteriná-

rias; produtos higiénicos para uso medicinal; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso médico, alimentos 
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para bebés; emplastros, materiais para pensos; mate-

rial para obturações dentárias, cera dentária; desinfec-

tantes; preparações para a destruição de animais noci-

vos; fungicidas, herbicidas; cápsulas para medicamen-

tos; suplementos dietéticos para humanos; folhas ou 

almofadas de gel para absorver e dispersar calor para 

uso médico; folhas ou almofadas de gel para fins de ar-

refecimento para uso médico; preparações para aliviar 

a dor; cataplasmas para enxaqueca; cataplasmas para 

aliviar febre e dores no corpo; cataplasmas; produtos 

farmacêuticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196992

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/16  China

N.º 60619058

[210]  N.º : N/196993

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/16  China

N.º 60611622

[210]  N.º : N/196994

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/01  China

N.º 62925776

[210]  N.º : N/196995

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[300]  Pr ior idade : 2022/03/01  China

N.º 62926888

[210]  N.º : N/196996

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

衆

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/01  China

N.º 62944993

[210]  N.º : N/196997

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/01  China

N.º 62920472

[210]  N.º : N/196998

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1266 2

28 2801 2810 2811 2812 2813

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/01  China

N.º 62947754

[210]  N.º : N/197006

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

 HO WAI U

  Endereço : 416 5/AA

 Rua Cidade Coimbra No. 416 Kong Fai Un, 5/AA

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197007

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

 SEASON COFFEE HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 64

C

 Flat C, 1/F, Kwong Ga Factory Building, 64 Victoria 

Road, Kennedy Town, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11349

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197008

[220]  Data de pedido : 2022/04/28

[730]  Requerente : 

 SEASON COFFEE HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 64

C

 Flat C, 1/F, Kwong Ga Factory Building, 64 Victoria 

Road, Kennedy Town, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197009

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197010

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : ISA TANTEC 

  Endereço : 619 5

8

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197011

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : U V EX AR BEITSSCHUTZ 

GMBH

  Endereço : Würzburger Straβe 181 - 189 90766 

Fürth Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Protectores corporais para motociclis-

tas, para ciclistas, para esquiadores, para praticantes 

de snowboard, para praticantes de bobsleigh (tobogã), 

para praticantes de desporto em trenó, para pratican-

tes de skeleton, para patinadores em patins em linha, 

para praticantes de equitação; joelheiras [artigos de 

desporto]; cotoveleiras [artigos de desporto]; canelei-

ras [artigos desportivos].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197012

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : U V EX AR BEITSSCHUTZ 

GMBH

  Endereço : Würzburger Straβe 181 - 189 90766 

Fürth Germany
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  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Tampões de ouvido para proteção 

contra o ruído; dispositivos para proteção auditiva; au-

riculares de protecção auditiva para redução do ruído; 

auscultadores de protecção anti-ruído; máscaras de 

proteção para uso por profissionais de medicina; más-

caras respiratórias para uso médico; máscaras para 

respiração artificial; máscaras faciais para uso médico; 

máscaras faciais terapêuticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197013

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : U V EX AR BEITSSCHUTZ 

GMBH

  Endereço : Würzburger Straβe 181 - 189 90766 

Fürth Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Óculos de protecção para motociclis-

tas; óculos para a neve; óculos para desporto; óculos 

de sol; óculos de ciclismo; óculos de golfe; óculos para 

tiro [ópticos]; óculos de equitação; óculos de mergu-

lho; óculos de natação; óculos de leitura; óculos de 

segurança industrial, óculos de protecção contra raios 

laser; óculos [óptica]; armações de óculos e lentes de 

óculos; lentes de óculos em matérias plásticas; estojos 

para óculos; aparelhos e instrumentos para a protec-

ção contra radiações laser, nomeadamente janelas de 

protecção contra raios laser, nomeadamente janelas 

de protecção contra raios laser e cortinas de protecção 

contra raios laser; filtros ópticos; aparelhos de medi-

ção ópticos, instrumentos de medição ópticos; óculos 

de leitura; lupas; capacetes de protecção para traba-

lhadores; capacetes de protecção para motociclistas, 

para ciclistas, para esquiadores, para praticantes de 

salto de esqui, para praticantes de bobsleigh (tobogã), 

para praticantes de desporto em trenó, para pratican-

tes de skeleton, para patinadores de patins em linha, 

para praticantes de snowboard, para praticantes de 

canoagem, para praticantes de asa delta, para prati-

cantes de parapente; capacetes para usar em despor-

tos; capacetes para desportos de montanha; capacetes 

para a prática da equitação; dispositivos de protecção 

pessoal contra os acidentes; viseiras para a protecção 

do rosto dos trabalhadores; escudos de protecção para 

trabalhadores, em especial escudos de protecção para 

soldadores; calçado de protecção para trabalhadores; 

vestuário de protecção para trabalho; vestuário de 

protecção para trabalhadores sob a forma de têxteis de 

protecção contra raios laser; luvas de protecção para 

trabalho; aparelhos respiratórios, sem ser para respi-

ração artificial, em especial máscaras respiratórias e 

aparelhos de protecção respiratória para trabalhado-

res; máscaras respiratórias, sem ser para a respiração 

artificial; máscaras de protecção; máscaras contra o 

pó; protecções de rosto para prevenir acidentes ou 

ferimentos; dispositivos de segurança antiqueda para 

trabalhadores, nomeadamente redes de salvamento, 

lonas de salvação, sinais de segurança sob a forma de 

instalações de sinalização luminosas ou mecânicas, 

sinais de segurança [mecânicos], cintos de retenção 

em particular integrados em vestuário de protecção 

para trabalhadores, cintos de salvação em particular 

integrados em vestuário de protecção para trabalha-

dores, cintos de segurança em particular integrados 

em vestuário de protecção para trabalhadores, coletes 

de segurança, cordões de posicionamento, faixas de 

suportes de cintos de retenção, faixas de suportes de 

cintos de retenção com amortecedores de choque in-

tegrados, absorvedores de energia para dispositivos de 

segurança para evitar quedas, limitadores de queda, 

cordões de segurança para protecção contra quedas, 

cabos de segurança, dispositivos de travagem para evi-

tar quedas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197014

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : U V EX AR BEITSSCHUTZ 

GMBH

  Endereço : Würzburger Straβe 181 - 189 90766 

Fürth Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; sapatos; golas de pescoço; 

botas; calçado para golfe; luvas [vestuário]; luvas de 
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equitação; collants [meias]; solas interiores; palmilhas 

amortecedoras de impactos ou choques.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197015

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : ROYCE’ CONFECT CO., LTD.

  Endereço : 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : caixas de papel; sacos de papel; caixas 

de cartão para embalagens; recipientes de papel; re-

cipientes de armazenamento feitos de papel; papel de 

embrulho para alimentos; sacos [bolsas] em plástico, 

para embalagens; sacos em matérias plásticas para em-

balagem; sacos de plástico para embalagem; bolsas de 

plástico para embalagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197016

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : ROYCE’ CONFECT CO., LTD.

  Endereço : 1-1, Ainosato 4-jo 9-chome, Kita-ku, 

Sapporo-shi, Hokkaido, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : caixas de papel; sacos de papel; caixas 

de cartão para embalagens; recipientes de papel; re-

cipientes de armazenamento feitos de papel; papel de 

embrulho para alimentos; sacos [bolsas] em plástico, 

para embalagens; sacos em matérias plásticas para em-

balagem; sacos de plástico para embalagem; bolsas de 

plástico para embalagem

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197022

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

al; programas de computador; programas de sistemas 

operativos; computadores; óculos inteligentes (pro-

cessamento de dados); relógios inteligentes (proces-

samento de dados); anéis inteligentes (processamento 

de dados); smartphones; óculos de realidade virtual; 

dispositivos de realidade virtual para fixação à cabeça.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : A combinação de azul e 

vermelho, em que a linha do quadrado exterior está 

em azul e, para o dispositivo interior do alfabeto F 

maiúsculo, a linha horizontal superior está em verme-

lho, as linhas restantes estão em azul.

[210]  N.º : N/197023

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Formação; organização de atividades 

de entretenimento de encenação; fornecimento de 

jogos de realidade virtual em linha através de redes 

informáticas; serviços de sala de jogos de realidade 

virtual; exibição de filmes; serviços de bilheteira (en-

tretenimento).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : A combinação de azul e 

vermelho, em que a linha do quadrado exterior está 
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em azul e, para o dispositivo interior do alfabeto F 

maiúsculo, a linha horizontal superior está em verme-

lho, as linhas restantes estão em azul.

[210]  N.º : N/197024

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : Full Prospect (IP) Pte. Ltd.

  Endereço : 152 Beach Road, #37-06 Gateway 

East, Singapore (189721)

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos para terceiros; pesquisas tecnológicas; testes 

a materiais; design de sistemas de computador; design 

e consultadoria sobre o desenvolvimento de hardware 

informático; fornecimento de informações sobre tec-

nologia e programação informáticas através de websi-

tes; fornecimento de motores de busca para a internet; 

serviços de consultadoria relacionados com o design 

de website; design e desenvolvimento de software de 

realidade virtual.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : A combinação de azul e 

vermelho, em que a linha do quadrado exterior está 

em azul e, para o dispositivo interior do alfabeto F 

maiúsculo, a linha horizontal superior está em verme-

lho, as linhas restantes estão em azul.

[210]  N.º : N/197029

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 LIANG HSI CHE

  Endereço : 氹 12 L

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197030

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 22 A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197031

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NEUROFRONT THERAPEUTICS (HONG KONG) 

LIMITED

  Endereço : 173 88

23

 23/F Nanfung Tower, 88 Connaught Rd C & 173 Des 

Voeux Rd C Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197032

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NEUROFRONT THERAPEUTICS (HONG KONG) 

LIMITED

  Endereço : 173 88

23

 23/F Nanfung Tower, 88 Connaught Rd C & 173 Des 

Voeux Rd C Central, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197037

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para fins médicos especiais; 

substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal; 

alimentos para bebés, crianças e inválidos; alimentos 

para bebés com necessidades nutricionais especiais; 

leite para bebés e crianças; leites não-lácteos e à base 

de plantas para bebés e crianças, nomeadamente leites 

derivados de plantas, vegetais, cereais, grãos, nozes, 

sementes, feijões e frutos (para fins medicinais); su-

plementos dietéticos nutricionais para uso medicinal; 

produtos nutricionais para uso medicinal; cereais para 

crianças; preparados vitamínicos; alimentos dietéticos 

para mulheres grávidas, lactantes e amamentando; lei-

te dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e ama-

mentando; suplementos nutricionais; alimentos dietéti-

cos adaptados para fins medicinais; fibra dietética.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197038

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Leite e lacticínios; leite desidratado; 

leite em pó; leite em pó não-lácteo e à base de plantas 

e leite em pó, nomeadamente leite desidratado e leite 

em pó derivados de plantas, vegetais, grãos, nozes, 

sementes e frutos; leite aromatizado; bebidas aroma-

tizadas à base de leite; leite condensado; leite fermen-

tado; leites não-lácteos e à base de plantas e produtos 

lácteos, nomeadamente leites derivados de plantas, 

vegetais, grãos, nozes, sementes, feijões e frutas; refei-

ções congeladas, preparadas ou embaladas portáteis 

constituídas principalmente de carne, peixe, aves, ou 

vegetais; aperitivos constituídos principalmente de 

frutas e nozes; aperitivos à base de frutas; iogurte; 

aperitivos à base de iogurte; bebidas de iogurte; aperi-

tivos de frutas e iogurte liofilizados; frutas e legumes 

liofilizados em forma de rodelas fritas (chips); purés de 

frutas; leite de soja (substitutos de leite); leite em pó de 

feijão.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197039

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

38 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197045

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NONGFU SPRING CO., LTD.

  Endereço : 181

 No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197046

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NONGFU SPRING CO., LTD.

  Endereço : 181

 No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 31

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197047

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NONGFU SPRING CO., LTD.

  Endereço : 181

 No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197048

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NONGFU SPRING CO., LTD.

  Endereço : 181

 No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197049

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 NONGFU SPRING CO., LTD.

  Endereço : 181

 No. 181, Geyazhuang, Xihu District, Hangzhou, Zhe-

jiang, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197050

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257



N.º 24 — 15-6-2022  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 11355

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197051

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197052

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197053

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  P ro duto s : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197054

[220]  Data de pedido : 2022/04/29
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[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197055

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197056

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Fol l i Fol l ie International Investment HaiNan  

Group Co., Ltd.

  Endereço : 

66 2 257

 Room 257, 2nd Floor, No. 66, Guilin Yang Avenue, 

Jiangdong New District, Haikou City, Hainan Provin-

ce, China.

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197057

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 619

C17

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acor-

do com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/179744 2022/05/25 2022/05/25 Tsit Wing International Company Limited 30

N/182796 2022/05/25 2022/05/25

Karnival (HK) Limited

09

N/182797 2022/05/25 2022/05/25

Karnival (HK) Limited

16

N/182798 2022/05/25 2022/05/25

Karnival (HK) Limited

28

N/182799 2022/05/25 2022/05/25

Karnival (HK) Limited

35

N/182800 2022/05/25 2022/05/25

Karnival (HK) Limited

41

N/183773 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

03

N/183774 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

09

N/183775 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

14

N/183776 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

18

N/183777 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

25

N/183778 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

28

N/183779 2022/05/25 2022/05/25

JASON WU (SHANGHAI) GARMENT CO., LTD.

35

N/183831 2022/05/25 2022/05/25

DUSA BIOLIVING CO., LTD.

03

N/184056 2022/05/25 2022/05/25 43

N/184060 2022/05/25 2022/05/25 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/184699 2022/05/25 2022/05/25 KASK S.P.A. 09

N/184783 2022/05/25 2022/05/25 DESIGN IDEAS, LTD. 20

N/184884 2022/05/25 2022/05/25 14
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/184885 2022/05/25 2022/05/25 18

N/184888 2022/05/25 2022/05/25 33

N/185039 2022/05/25 2022/05/25 29

N/185074 2022/05/25 2022/05/25 Harry Winston SA 14

N/185092 2022/05/25 2022/05/25 American Express Marketing & Development Corp. 09

N/185093 2022/05/25 2022/05/25 American Express Marketing & Development Corp. 36

N/185255 2022/05/25 2022/05/25 PANDA, SOCIEDADE DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, 

LIMITADA

43

N/185334 2022/05/25 2022/05/25

INSPIRO music limited

41

N/185554 2022/05/25 2022/05/25 ASR Media and Sponsorship S.p.A. 18

N/185923 2022/05/25 2022/05/25

RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

12

N/185924 2022/05/25 2022/05/25

RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

12

N/185925 2022/05/25 2022/05/25

RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

12

N/185926 2022/05/25 2022/05/25

RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

12

N/185927 2022/05/25 2022/05/25

RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED

12

N/185965 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/186198 2022/05/25 2022/05/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

09

N/186199 2022/05/25 2022/05/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX (ALSO TRADING AS 

SQUARE ENIX CO., LTD.)

41

N/187020 2022/05/25 2022/05/25 PERSON & COVEY, INC. 44

N/187022 2022/05/25 2022/05/25 PERSON & COVEY, INC. 44

N/187497 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 09

N/187498 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 14

N/187499 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 18

N/187500 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 25

N/187501 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 09

N/187502 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 14

N/187503 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 18

N/187504 2022/05/25 2022/05/25 VTMNTS AG 25

N/187518 2022/05/25 2022/05/25 Helan Cosmesi di Laboratorio s.r.l. 03

N/187554 2022/05/25 2022/05/25 SWAPPOINT AG 09

N/187556 2022/05/25 2022/05/25 SWAPPOINT AG 42

N/187562 2022/05/25 2022/05/25 44
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187840 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

09

N/187841 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

37

N/187842 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

09

N/187843 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

37

N/187844 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

09

N/187845 2022/05/25 2022/05/25

Beijing Ruide Kaizhuo Science and Technology Trading Co., Ltd.

37

N/187874 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 09

N/187875 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 10

N/187876 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 18

N/187877 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 25

N/187878 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 28

N/187879 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 35

N/187880 2022/05/25 2022/05/25 H & M Hennes & Mauritz AB 41

N/187881 2022/05/25 2022/05/25

Formovie (Chongqing) Innovative Technology Co., Ltd.

09

N/187914 2022/05/25 2022/05/25 34

N/188000 2022/05/25 2022/05/25 BRUICHLADDICH DISTILLERY COMPANY LIMITED 33

N/188079 2022/05/25 2022/05/25 30

N/188080 2022/05/25 2022/05/25 32

N/188081 2022/05/25 2022/05/25 33

N/188082 2022/05/25 2022/05/25 34

N/188366 2022/05/25 2022/05/25 07

N/188367 2022/05/25 2022/05/25 09

N/188368 2022/05/25 2022/05/25 11

N/188402 2022/05/25 2022/05/25 08

N/188405 2022/05/25 2022/05/25 08

N/188792 2022/05/25 2022/05/25 Union des Associations Européennes de Football (UEFA) / UNION 

OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

28

N/188794 2022/05/25 2022/05/25 Union des Associations Européennes de Football (UEFA) / UNION 

OF EUROPEAN FOOTBALL ASSOCIATIONS (UEFA)

41

N/189085 2022/05/25 2022/05/25

HUANG ZHENHUI

30

N/189182 2022/05/25 2022/05/25 Nisshin Seifun Group Inc. 30

N/189184 2022/05/25 2022/05/25 Nisshin Seifun Group Inc. 30

N/189186 2022/05/25 2022/05/25 Nisshin Seifun Group Inc. 30
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/189435 2022/05/25 2022/05/25

U WAN FONG

30

N/189436 2022/05/25 2022/05/25

U WAN FONG

30

N/189437 2022/05/25 2022/05/25

U WAN FONG

05

N/189439 2022/05/25 2022/05/25

U WAN FONG

30

N/190075 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 14

N/190076 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 16

N/190077 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 18

N/190078 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 25

N/190079 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 35

N/190132 2022/05/25 2022/05/25 PINEL & PINEL 14

N/190133 2022/05/25 2022/05/25 PINEL & PINEL 18

N/190394 2022/05/25 2022/05/25

Galenic Cosmetics Laboratory

05

N/190395 2022/05/25 2022/05/25

Galenic Cosmetics Laboratory

10

N/190396 2022/05/25 2022/05/25

Galenic Cosmetics Laboratory

21

N/190397 2022/05/25 2022/05/25

Galenic Cosmetics Laboratory

35

N/190398 2022/05/25 2022/05/25

Galenic Cosmetics Laboratory

44

N/190440 2022/05/25 2022/05/25 ROLEX SA 41

N/190441 2022/05/25 2022/05/25 ROLEX SA 42

N/190442 2022/05/25 2022/05/25 ROLEX SA 45

N/190450 2022/05/25 2022/05/25 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

05

N/190451 2022/05/25 2022/05/25 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

29

N/190452 2022/05/25 2022/05/25 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

05

N/190453 2022/05/25 2022/05/25 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

29

N/190454 2022/05/25 2022/05/25

N.V. NUTRICIA

05

N/190455 2022/05/25 2022/05/25

N.V. NUTRICIA

05

N/190456 2022/05/25 2022/05/25

N.V. NUTRICIA

29
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/190457 2022/05/25 2022/05/25

N.V. NUTRICIA

05

N/190529 2022/05/25 2022/05/25 ŠKODA AUTO a.s. 37

N/190531 2022/05/25 2022/05/25 ŠKODA AUTO a.s. 35

N/190532 2022/05/25 2022/05/25 ŠKODA AUTO a.s. 37

N/190534 2022/05/25 2022/05/25 ŠKODA AUTO a.s. 35

N/190572 2022/05/25 2022/05/25 The Coleman Company, Inc. 21

N/190610 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190611 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190612 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190613 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190614 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190615 2022/05/25 2022/05/25

RACING DYNAMICS AUTOMÓVEIS LIMITADA / RACING 

DYNAMICS AUTOMOBILE LIMITED

12

N/190623 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 09

N/190624 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 25

N/190625 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 28

N/190626 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 09

N/190627 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 25

N/190628 2022/05/25 2022/05/25 BDJ Trading Pty Ltd 28

N/190649 2022/05/25 2022/05/25 ANKER Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG 27

N/190674 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 35

N/190675 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 36

N/190676 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 37

N/190677 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 38

N/190678 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 40

N/190679 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 41

N/190680 2022/05/25 2022/05/25 FUJITSU LIMITED 42

N/190685 2022/05/25 2022/05/25 29

N/190696 2022/05/25 2022/05/25 Ludovico Martelli S.p.A. 03

N/191002 2022/05/25 2022/05/25 SONG, JI YOON 03
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191034 2022/05/25 2022/05/25 35

N/191038 2022/05/25 2022/05/25 35

N/191061 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 28

N/191062 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 25

N/191063 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 28

N/191064 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 35

N/191065 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 25

N/191066 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 28

N/191067 2022/05/25 2022/05/25 SGG Lisco LLC 35

N/191198 2022/05/25 2022/05/25 08

N/191199 2022/05/25 2022/05/25 09

N/191203 2022/05/25 2022/05/25

CHAN SEK CHIO

05

N/191206 2022/05/25 2022/05/25 Sisco Textiles N.V. 09

N/191210 2022/05/25 2022/05/25 Sisco Textiles N.V. 35

N/191211 2022/05/25 2022/05/25 Sisco Textiles N.V. 09

N/191215 2022/05/25 2022/05/25 Sisco Textiles N.V. 35

N/191261 2022/05/25 2022/05/25 BioNTech SE 41

N/191275 2022/05/25 2022/05/25 BioNTech SE 41

N/191348 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/191349 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/191350 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/191351 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

44

N/191366 2022/05/25 2022/05/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/191368 2022/05/25 2022/05/25

WORLD FIRST HOLDINGS LIMITED

41

N/191369 2022/05/25 2022/05/25

WORLD FIRST HOLDINGS LIMITED

41

N/191406 2022/05/25 2022/05/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 14

N/191554 2022/05/25 2022/05/25 EXXON MOBIL CORPORATION 09

N/191555 2022/05/25 2022/05/25 EXXON MOBIL CORPORATION 35

N/191556 2022/05/25 2022/05/25 EXXON MOBIL CORPORATION 36

N/191557 2022/05/25 2022/05/25 EXXON MOBIL CORPORATION 37

N/191753 2022/05/25 2022/05/25 Ocean’s star k.k. 03

N/191789 2022/05/25 2022/05/25 SUPERIOR S.R.L. 11

N/191791 2022/05/25 2022/05/25 CA HOLDING 35

N/191808 2022/05/25 2022/05/25 産 産

DSM IP Assets B.V.

01
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191809 2022/05/25 2022/05/25 産 産

DSM IP Assets B.V.

03

N/191818 2022/05/25 2022/05/25 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/191819 2022/05/25 2022/05/25 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/191820 2022/05/25 2022/05/25 HI LIMITED PARTNERSHIP 43

N/191832 2022/05/25 2022/05/25 Sarah, Sai, Devi ONANGA 25

N/191833 2022/05/25 2022/05/25 Sarah, Sai, Devi ONANGA 35

N/191834 2022/05/25 2022/05/25 Victoria Marijuan Serrano 25

N/191835 2022/05/25 2022/05/25 Victoria Marijuan Serrano 35

N/191836 2022/05/25 2022/05/25 ANDREA DOMINONI 25

N/191837 2022/05/25 2022/05/25 ANDREA DOMINONI 35

N/191838 2022/05/25 2022/05/25 FONDATION DES ALLIANCES FRANCAISES 16

N/191839 2022/05/25 2022/05/25 FONDATION DES ALLIANCES FRANCAISES 41

N/191871 2022/05/25 2022/05/25

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

11

N/191872 2022/05/25 2022/05/25

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

12

N/191875 2022/05/25 2022/05/25

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

11

N/191876 2022/05/25 2022/05/25

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

12

N/191880 2022/05/25 2022/05/25

GARRETT TRANSPORTATION I INC.

12

N/191929 2022/05/25 2022/05/25  

LAKA COSMETICS INC.

03

N/191948 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 09

N/191949 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 35

N/191950 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 39

N/191951 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 41

N/191952 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 42

N/191953 2022/05/25 2022/05/25 Klook Travel Technology Pte. Ltd. 43

N/191955 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 29

N/191956 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 30

N/191962 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 29

N/191963 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 30

N/191979 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 09

N/191982 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 28

N/191984 2022/05/25 2022/05/25 Beiersdorf AG 03

N/191985 2022/05/25 2022/05/25 Beiersdorf AG 05

N/191986 2022/05/25 2022/05/25 Beiersdorf AG 21

N/191987 2022/05/25 2022/05/25 Beiersdorf AG 25



11364    24   2022  6  15 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191988 2022/05/25 2022/05/25 Beiersdorf AG 44

N/191989 2022/05/25 2022/05/25 C Integration Arrangement, Ltd. 19

N/191994 2022/05/25 2022/05/25

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

05

N/191995 2022/05/25 2022/05/25

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

35

N/191996 2022/05/25 2022/05/25

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO., LTD.

44

N/192074 2022/05/25 2022/05/25 09

N/192077 2022/05/25 2022/05/25

Shanghai Seven Media Trading Co., Ltd.

03

N/192083 2022/05/25 2022/05/25 Maruyama Coffee Co., Ltd. 30

N/192084 2022/05/25 2022/05/25 Maruyama Coffee Co., Ltd. 40

N/192085 2022/05/25 2022/05/25 Maruyama Coffee Co., Ltd. 43

N/192086 2022/05/25 2022/05/25 28

N/192101 2022/05/25 2022/05/25 43

N/192201 2022/05/25 2022/05/25 C INTEGRATION ARRANGEMENT, LTD. 19

N/192226 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 18

N/192227 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 21

N/192228 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 24

N/192229 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 25

N/192230 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 26

N/192231 2022/05/25 2022/05/25 Rivian IP Holdings, LLC 35

N/192236 2022/05/25 2022/05/25 37

N/192237 2022/05/25 2022/05/25 37

N/192238 2022/05/25 2022/05/25 37

N/192245 2022/05/25 2022/05/25 08

N/192247 2022/05/25 2022/05/25 Pearson plc 41

N/192259 2022/05/25 2022/05/25 Hagoromo Foods Corporation 29

N/192261 2022/05/25 2022/05/25 Hagoromo Foods Corporation 29

N/192263 2022/05/25 2022/05/25 Hagoromo Foods Corporation 29

N/192268 2022/05/25 2022/05/25 MTel 09

N/192269 2022/05/25 2022/05/25 MTel 16

N/192270 2022/05/25 2022/05/25 MTel 35

N/192271 2022/05/25 2022/05/25 MTel 37

N/192272 2022/05/25 2022/05/25 MTel 38

N/192273 2022/05/25 2022/05/25 MTel 42

N/192317 2022/05/25 2022/05/25 29
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N/192318 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192319 2022/05/25 2022/05/25 31

N/192320 2022/05/25 2022/05/25 32

N/192321 2022/05/25 2022/05/25 33

N/192322 2022/05/25 2022/05/25 41

N/192349 2022/05/25 2022/05/25 03

N/192350 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192355 2022/05/25 2022/05/25 Starbucks (HK) Limited 09

N/192358 2022/05/25 2022/05/25 Starbucks (HK) Limited 28

N/192402 2022/05/25 2022/05/25 HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG 04

N/192409 2022/05/25 2022/05/25 TRINIDAD LOZANO PALACIOS 25

N/192410 2022/05/25 2022/05/25 TRINIDAD LOZANO PALACIOS 35

N/192418 2022/05/25 2022/05/25 Islestarr Holdings Limited 03

N/192419 2022/05/25 2022/05/25 09

N/192420 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192421 2022/05/25 2022/05/25 38

N/192422 2022/05/25 2022/05/25 41

N/192423 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192424 2022/05/25 2022/05/25 09

N/192425 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192426 2022/05/25 2022/05/25 38

N/192427 2022/05/25 2022/05/25 41

N/192428 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192429 2022/05/25 2022/05/25 09

N/192430 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192431 2022/05/25 2022/05/25 38

N/192432 2022/05/25 2022/05/25 41

N/192433 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192434 2022/05/25 2022/05/25

LAU, Koon Shing

11

N/192435 2022/05/25 2022/05/25 GETHA (1969) SDN. BHD. 20

N/192437 2022/05/25 2022/05/25 Gemological Institute of America, Inc. 35

N/192438 2022/05/25 2022/05/25

WONG CHENG

32

N/192439 2022/05/25 2022/05/25

CHAU IP MAN

30

N/192440 2022/05/25 2022/05/25

CHAU IP MAN

30

N/192442 2022/05/25 2022/05/25 29

N/192443 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192444 2022/05/25 2022/05/25 32
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N/192446 2022/05/25 2022/05/25 LOUIS VUITTON MALLETIER 25

N/192447 2022/05/25 2022/05/25 Marc Jacobs Trademarks, L.L.C. 35

N/192448 2022/05/25 2022/05/25 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/192449 2022/05/25 2022/05/25 03

N/192450 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192451 2022/05/25 2022/05/25 38

N/192452 2022/05/25 2022/05/25 41

N/192456 2022/05/25 2022/05/25

CHAN U PENG

09

N/192457 2022/05/25 2022/05/25

CHAN U PENG

09

N/192458 2022/05/25 2022/05/25

CHAN U PENG

09

N/192459 2022/05/25 2022/05/25

CHAN U PENG

09

N/192460 2022/05/25 2022/05/25

Yan Wei

43

N/192464 2022/05/25 2022/05/25

TOU KUOK KEONG

43

N/192465 2022/05/25 2022/05/25

TOU KUOK KEONG

43

N/192468 2022/05/25 2022/05/25 HU HORLOGERIE 14

N/192469 2022/05/25 2022/05/25 HU HORLOGERIE 35

N/192471 2022/05/25 2022/05/25 07

N/192472 2022/05/25 2022/05/25 11

N/192473 2022/05/25 2022/05/25

IEONG CHENG SON

29

N/192474 2022/05/25 2022/05/25

IEONG CHENG SON

33

N/192476 2022/05/25 2022/05/25 Walton International Ltd. 25

N/192477 2022/05/25 2022/05/25 03

N/192479 2022/05/25 2022/05/25 21

N/192480 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192481 2022/05/25 2022/05/25 44

N/192482 2022/05/25 2022/05/25 WINNIE NAMATOVU 25

N/192483 2022/05/25 2022/05/25 WINNIE NAMATOVU 35

N/192484 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192485 2022/05/25 2022/05/25 14

N/192486 2022/05/25 2022/05/25

LEI PENG

43

N/192493 2022/05/25 2022/05/25

WU LEONG KUAN

30
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N/192498 2022/05/25 2022/05/25 43

N/192499 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192500 2022/05/25 2022/05/25 43

N/192501 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192502 2022/05/25 2022/05/25 43

N/192503 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

35

N/192504 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

40

N/192505 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

41

N/192506 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

35

N/192507 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

40

N/192508 2022/05/25 2022/05/25

Xiling Seal Engravers’Society Services Committee

41

N/192509 2022/05/25 2022/05/25 21

N/192510 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192511 2022/05/25 2022/05/25

COMPANHIA DE COMÉRCIO FREEDO LIMITADA

24

N/192512 2022/05/25 2022/05/25

COMPANHIA DE COMÉRCIO FREEDO LIMITADA

24

N/192515 2022/05/25 2022/05/25

CHEUNG TIN LONG

30

N/192516 2022/05/25 2022/05/25

CHEUNG TIN LONG

30

N/192517 2022/05/25 2022/05/25

CHEUNG TIN LONG

30

N/192526 2022/05/25 2022/05/25 F. Hoffmann-La Roche AG 05

N/192527 2022/05/25 2022/05/25

CHAN SOK IN 

25

N/192529 2022/05/25 2022/05/25 34

N/192539 2022/05/25 2022/05/25

Foshan Gaoming Annwa Ceramic Sanitary Ware Co.,Ltd

21

N/192540 2022/05/25 2022/05/25

Ecolab USA Inc.

03

N/192541 2022/05/25 2022/05/25

Ecolab USA Inc.

05

N/192542 2022/05/25 2022/05/25

Ecolab USA Inc.

03

N/192553 2022/05/25 2022/05/25

Ecolab USA Inc.

05
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N/192562 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 25

N/192563 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 38

N/192564 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 41

N/192565 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 25

N/192566 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 38

N/192567 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 41

N/192568 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 25

N/192569 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 38

N/192570 2022/05/25 2022/05/25 Riot Games, Inc. 41

N/192571 2022/05/25 2022/05/25 Klipsch Group, Inc. 09

N/192572 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 09

N/192573 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 41

N/192574 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 09

N/192575 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 41

N/192576 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 09

N/192577 2022/05/25 2022/05/25 LINE Corporation 41

N/192578 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192579 2022/05/25 2022/05/25 43

N/192582 2022/05/25 2022/05/25 28

N/192583 2022/05/25 2022/05/25 06

N/192584 2022/05/25 2022/05/25 07

N/192585 2022/05/25 2022/05/25 11

N/192586 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192587 2022/05/25 2022/05/25 07

N/192591 2022/05/25 2022/05/25

KING’S LIMOUSINE COMPANY LIMITED

39

N/192592 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 09

N/192593 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 35

N/192594 2022/05/25 2022/05/25 Alibaba Singapore Holding Private Limited 42

N/192597 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 03

N/192598 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 03

N/192599 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 03

N/192600 2022/05/25 2022/05/25

Applecrumby Sdn. Bhd.

03

N/192601 2022/05/25 2022/05/25

Applecrumby Sdn. Bhd.

05

N/192602 2022/05/25 2022/05/25 DAYDREAM NATION LIMITED 25

N/192603 2022/05/25 2022/05/25 DAYDREAM NATION LIMITED 25

N/192604 2022/05/25 2022/05/25 DAYDREAM NATION LIMITED 25

N/192624 2022/05/25 2022/05/25 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., 

LTD.

33
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N/192625 2022/05/25 2022/05/25 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY (GROUP) CO., 

LTD.

33

N/192626 2022/05/25 2022/05/25 01

N/192627 2022/05/25 2022/05/25 07

N/192628 2022/05/25 2022/05/25 11

N/192629 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192630 2022/05/25 2022/05/25 37

N/192631 2022/05/25 2022/05/25 40

N/192632 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192633 2022/05/25 2022/05/25 01

N/192634 2022/05/25 2022/05/25 07

N/192635 2022/05/25 2022/05/25 11

N/192636 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192637 2022/05/25 2022/05/25 37

N/192638 2022/05/25 2022/05/25 40

N/192639 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192642 2022/05/25 2022/05/25

BYHEALTH CO., LTD.

35

N/192643 2022/05/25 2022/05/25

BYHEALTH CO., LTD.

35

N/192644 2022/05/25 2022/05/25

XLUCKY ENGINEERING COMPANY LTD.

06

N/192646 2022/05/25 2022/05/25

LEONG CHAN CHUN

30

N/192647 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192658 2022/05/25 2022/05/25

CHAOYUN TRADING LIMITED

03

N/192659 2022/05/25 2022/05/25

CHAOYUN TRADING LIMITED

35

N/192661 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192662 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192663 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192664 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192665 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192666 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192667 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192668 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192669 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192670 2022/05/25 2022/05/25 42

N/192671 2022/05/25 2022/05/25 29

N/192672 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 03
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N/192673 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 08

N/192674 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 18

N/192675 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 21

N/192676 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 24

N/192677 2022/05/25 2022/05/25 The Boots Company PLC 25

N/192678 2022/05/25 2022/05/25 10

N/192679 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192680 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192686 2022/05/25 2022/05/25 JOHNSON & JOHNSON 05

N/192688 2022/05/25 2022/05/25 JOHNSON & JOHNSON 05

N/192691 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/192692 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/192693 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/192694 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/192695 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/192696 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/192697 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/192698 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/192699 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/192700 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/192701 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/192702 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/192703 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 03

N/192704 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 35

N/192705 2022/05/25 2022/05/25 Deciem Beauty Group Inc. 44

N/192706 2022/05/25 2022/05/25

MeiShang (GZ) Cosmetics Co., Ltd. 

44

N/192709 2022/05/25 2022/05/25 Eu Yan Sang International Ltd 03

N/192711 2022/05/25 2022/05/25

LAO KIN SENG

30

N/192716 2022/05/25 2022/05/25

KAR SENG TRADING COMPANY LIMITED

35

N/192720 2022/05/25 2022/05/25

Shanghai Jiamian Catering Management Co., Ltd.

43

N/192721 2022/05/25 2022/05/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/192722 2022/05/25 2022/05/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/192729 2022/05/25 2022/05/25 33

N/192730 2022/05/25 2022/05/25 33

N/192731 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

09
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N/192732 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

39

N/192733 2022/05/25 2022/05/25

Huawei Technologies Co., Ltd.

42

N/192734 2022/05/25 2022/05/25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

35

N/192736 2022/05/25 2022/05/25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

35

N/192738 2022/05/25 2022/05/25 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

35

N/192740 2022/05/25 2022/05/25 14

N/192741 2022/05/25 2022/05/25 14

N/192742 2022/05/25 2022/05/25 14

N/192743 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192744 2022/05/25 2022/05/25 32

N/192745 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192746 2022/05/25 2022/05/25 32

N/192747 2022/05/25 2022/05/25 05

N/192748 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 09

N/192749 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 35

N/192750 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 38

N/192751 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 41

N/192752 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 42

N/192753 2022/05/25 2022/05/25 Lemon Inc. 45

N/192768 2022/05/25 2022/05/25

LEI TONG

43

N/192775 2022/05/25 2022/05/25

Imperial Enterprises Holdings Limited

29

N/192776 2022/05/25 2022/05/25

Imperial Enterprises Holdings Limited

30

N/192777 2022/05/25 2022/05/25

Imperial Enterprises Holdings Limited

35

N/192778 2022/05/25 2022/05/25

Imperial Enterprises Holdings Limited

43

N/192783 2022/05/25 2022/05/25

MICROHOUSE HONG KONG LIMITED

30

N/192790 2022/05/25 2022/05/25 Spink and Son Limited 14

N/192791 2022/05/25 2022/05/25 Spink and Son Limited 16

N/192792 2022/05/25 2022/05/25 Spink and Son Limited 35

N/192793 2022/05/25 2022/05/25 Spink and Son Limited 36

N/192794 2022/05/25 2022/05/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05

N/192795 2022/05/25 2022/05/25 TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD. 05
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N/192796 2022/05/25 2022/05/25 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 05

N/192797 2022/05/25 2022/05/25 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 32

N/192798 2022/05/25 2022/05/25 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 05

N/192799 2022/05/25 2022/05/25 Wen Ken Drug Company (Pte.) Limited 32

N/192802 2022/05/25 2022/05/25 05

N/192803 2022/05/25 2022/05/25 29

N/192804 2022/05/25 2022/05/25 30

N/192805 2022/05/25 2022/05/25 35

N/192808 2022/05/25 2022/05/25 Vingroup Joint Stock Company 01

N/192809 2022/05/25 2022/05/25 Vingroup Joint Stock Company 09

N/192810 2022/05/25 2022/05/25 Vingroup Joint Stock Company 35

N/192811 2022/05/25 2022/05/25 Vingroup Joint Stock Company 37

N/192812 2022/05/25 2022/05/25 Vingroup Joint Stock Company 40

N/192814 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 27

N/192815 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 28

N/192816 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

N/192817 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 27

N/192818 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 28

N/192819 2022/05/25 2022/05/25 Pan Pacific International Holdings Corporation 35

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/191469 N/191471

 Data de registo 2022/05/25

 Data de despacho 2022/05/25

 Titular IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 Classe 3

216 214 2 a preparados para coloração do cabelo; batons; preparações cosméticas 

para a higiene bucal e dentária; fragrâncias; preparados para fixar o cabelo; bálsamos para os lábios; preparados para a limpeza 

e polimento; preparados para lavar roupa; dentífrico e pasta de dente; produtos para lavagem da boca não medicinais; produtos 

para refrescar o hálito; unhas postiças; pestanas postiças; pano e papel abrasivo; incensos; preparados de fragrâncias para o 

quarto; cremes para couro; polimentos para móveis; preparados para polimento; graxa e cremes para calçado; adesivos para uso 

cosmético; preparados para lavagem e branqueamento; preparados para remover nódoas cosméticos; 

pó para bebés (artigos de higiene pessoal); espumas para o banho; sais de banho, não medicinais; loções para o corpo; cremes 

para o cuidado do cabelo; bases de maquilhagem; cremes para remover a maquilhagem; preparações para cuidados de beleza; 

desodorizantes corporais (perfumaria); cremes cosméticos; preparações cosméticas para o rosto; preparados cosméticos para 

cuidados da pele; preparados cosméticos para o rosto e corpo; preparados cosméticos para protecção solar; hidratantes para 

depois de apanhar sol; cremes para as mãos; óleos de massagem; hidratantes; cremes para barbear; sabonetes; champôs e 

amaciadores para o cabelo; sabonete para as mãos; algodão em rama e cotonetes para fins cosméticos; óleos essenciais; óleos 

de aromaterapia (para uso cosméticos)
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 N.º N/191470 N/191472

 Data de registo 2022/05/25

 Data de despacho 2022/05/25

 Titular IKEDA MOHANDO CO., LTD.

 Classe 5

216 214 2 a xarope para tosse; gargarejos (para uso médico); preparados 

farmacêuticos de gripe; bolas de naftalina; preparados para teste de gravidez; herbicidas para usos agrícolas; pesticidas 

agrícolas; fraldas de papel para bebés; fraldas para adultos descartáveis; alimentos para bebés; leite em pó para bebés; chá 

de emagrecimento para fins médicos; materiais para próteses dentárias; materiais para reparação dos dentes e próteses 

dentárias; materiais de fixação para fins dentários; adesivos dentais; preparados farmacêuticos para fins dentários

preparados farmacêuticos, veterinários e sanitários; preparados e substâncias medicinais; medicamentos sem 

ser com prescrição; pomadas anti-coceira (antipruriginoso); cremes anti-coceira (antipruriginoso); líquido antipruriginoso; 

gessos médicos; produtos farmacêuticos dermatológicos; preparados farmacêuticos para feridas; pós medicinais para bebé; 

loções medicinais para o corpo; bálsamos medicinais para os lábios; pastilhas medicinais; anti-inflamatórios; preparados 

analgésicos; preparados para tratamento de acne; preparados higiénicos para fins médicos; preparados anti-insectos; repelentes 

de mosquitos para aplicação na pele; antiparasitários; preparados para destruindo insectos; bactericidas; compressas 

medicinais; loções medicinais para queimadura solar; estojos de primeiros socorros para uso doméstico; preparados 

anticépticos; desinfectantes para todos os fins; preparados e substâncias veterinários; preparados para o banho para fins 

médicos; ligaduras adesivas para fins médicos; materiais para pensos; preparados para desodorização do ar; desodorizantes 

para tecidos; desodorizantes domésticos; gazes (para uso médicos); cotonetes para fins médicos; algodão-em-rama para fins 

médicos; ligaduras para ouvidos; ligaduras para olhos para fins médicos; tampões higiénicos; pensos rápidos para uso médico; 

suplementos dietéticos e nutricionais; suplementos dietéticos para humanos; cremes cosméticos com propriedades medicinais

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/176569 2022/05/30 32 214 2 b 215 9 1 c

214 1 a

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o art.º 215.º 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/177646 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/177659 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/178390 2022/05/25 Islestarr Holdings Limited 03 214 3 199 1 b c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º
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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/178391 2022/05/25 Islestarr Holdings Limited 21 214 3 199 1 b c

N.º 3 do art.º 214.º, a contrário, conjugado com a alínea b) 

e a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/178465 2022/05/25

Agência Comercial Cármen 

(Importação e Exportação) 

Limitada

10 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/180570 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/180571 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/180572 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/180575 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/180865 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/180866 2022/05/25 35 214 1 a 9 1 e 214

2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea 

e) do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o n.º 1 do art.º 215.º

N/180867 2022/05/25 35 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/181894 2022/05/25 35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/181895 2022/05/25 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/182439 2022/05/25 Las Vegas Sands Corp. 43 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/183410 2022/05/25 32 214 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/183818 2022/05/25 05 214 1 a 9 1 e

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/184731 2022/05/25

Fu Ying

29 214 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/184733 2022/05/25

Fu Ying

35 214 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/184734 2022/05/25

Fu Ying

43 214 2 b 215 1

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/184856 2022/05/25

KE JIANGANG

30 214 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/185132 2022/05/25

IONG WAI KEONG

35 214 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/185780 2022/05/24 Sw a t c h AG ( Sw a t c h SA ) 

(Swatch Ltd.)

14 214 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/185863 2022/05/25 Shiseido Americas 

Corporation

03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º

N/186283 2022/05/25

Hansa Naturheilmittel GmbH

32 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/186736 2022/05/25

CHEONG IAM SEONG

35 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º
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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/187553 2022/05/25 30 214 1 a 9 1 a

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/187555 2022/05/25 SWAPPOINT AG 36 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º

N/187564 2022/05/30 34 214 2 a 214 1 a 9

1 a 199 1 c

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º e a alínea a) do n.º 1 do 

art.º 214.º, conjugado com a alínea a) do n.º 1 do art.º 9.º e 

a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/187589 2022/05/25 33 214 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/188423 2022/05/25 11 214 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/188424 2022/05/25 11 214 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/188426 2022/05/25 11 214 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/188432 2022/05/25 19 214 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/188434 2022/05/25 19 214 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/188435 2022/05/25 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/188436 2022/05/25 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/188437 2022/05/25 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/188438 2022/05/25 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
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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/188439 2022/05/25 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/188440 2022/05/25 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/188441 2022/05/25 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/188443 2022/05/25 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/188444 2022/05/25 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/188445 2022/05/25 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/188460 2022/05/25 06 214 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/188461 2022/05/25 19 214 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/188462 2022/05/25 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/188465 2022/05/25 19 214 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/188467 2022/05/25 24 214 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/188518 2022/05/19

IEONG CHENG SON 

21 214 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/188520 2022/05/19

IEONG CHENG SON 

32 214 1 a 9 1 a 199

1 b c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 

do artigo 9.º, conjugado com a alínea b) e a alínea c) do n.º 1 

do art.º 199.º
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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/189127 2022/05/19

IEONG CHENG SON

33 214 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/189165 2022/05/25 10 214 1 a) 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/189166 2022/05/25 11 214 1 a) 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 e alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º

N/189398 2022/05/24 FAST RETAILING CO., 

LTD.

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/189949 2022/05/19 Marriott Worldwide 

Corporation

43 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/190061 2022/05/19 Marriott Worldwide 

Corporation

43 214 1 a 9 1 a 199

1 c

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º

N/190819 2022/05/19

IEONG CHENG SON

33 214 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/191051 2022/05/24 05 214 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/191052 2022/05/24 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/191053 2022/05/24 35 214 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
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續期

Renovação

N.º

P/002241

(2144-M)

P/002242

(2145-M)

P/002587

(2483-M)

P/006023

(5882-M)

P/006024

(5883-M)

P/006025

(5884-M)

P/006026

(5885-M)

P/006027

(5886-M)

P/006028

(5887-M)

P/006029

(5888-M)

P/006522

(6308-M)

P/007653

(7423-M)

P/007791

(7561-M)

P/007794

(7564-M)

P/007796

(7566-M)

P/007799

(7569-M)

P/008736

(8484-M)

P/009351

(9119-M)

P/010447

(10322-M)

P/010935

(10758-M)

P/011113

(10968-M)

P/011114

(10969-M)

P/011115

(10970-M)

P/011117

(10972-M)

P/011121

(10976-M)

P/011123

(10978-M)

P/011130

(10985-M)

P/011132

(10987-M)

N/006864 N/006879 N/007522 N/007523 N/007531 N/007661 N/007663

N/007664 N/007670 N/007672 N/007696 N/008209 N/008250 N/008251

N/008252 N/008253 N/008254 N/008300 N/021297 N/021298 N/030005

N/031632 N/031659 N/031660 N/031661 N/031763 N/031764 N/031765

N/031768 N/031769 N/031770 N/032043 N/032044 N/032092 N/032093

N/032094 N/032145 N/032477 N/032478 N/032479 N/032480 N/032481

N/032482 N/032574 N/032575 N/032636 N/032645 N/032646 N/032647

N/032648 N/032649 N/032667 N/032950 N/033145 N/033146 N/033287

N/033392 N/033395 N/033764 N/033882 N/033883 N/033884 N/033885

N/033886 N/034134 N/034135 N/034136 N/034137 N/034138 N/034139

N/034140 N/034341 N/034342 N/034343 N/034360 N/034361 N/034362

N/034422 N/034423 N/034424 N/034425 N/034426 N/034470 N/034471

N/034472 N/034473 N/034474 N/034475 N/034476 N/034477 N/034478

N/034479 N/034480 N/034481 N/034482 N/034483 N/034484 N/034485

N/034486 N/034487 N/034488 N/034489 N/034490 N/034491 N/034492

N/034493 N/034494 N/034495 N/034496 N/034497 N/034498 N/034499

N/034500 N/034501 N/034502 N/034503 N/034504 N/034505 N/034506

N/034507 N/034508 N/034509 N/034565 N/034568 N/034619 N/034620

N/034654 N/034764 N/035020 N/035021 N/035022 N/035023 N/035024

N/035025 N/035026 N/035027 N/035028 N/035029 N/035030 N/035031

N/035032 N/035033 N/035034 N/035452 N/035453 N/035454 N/035455

N/035456 N/035457 N/035458 N/035459 N/035460 N/035461 N/035462

N/035463 N/035464 N/035465 N/035466 N/035467 N/035468 N/035469

N/035470 N/035471 N/035472 N/035473 N/035474 N/035475 N/036010

N/036011 N/036013 N/036014 N/036015 N/036016 N/036017 N/036101

N/036106 N/036107 N/036108 N/036109 N/036110 N/036111 N/036112

N/036113 N/036114 N/036115 N/036116 N/036117 N/036118 N/036168

N/036255 N/036270 N/036310 N/036311 N/036312 N/036313 N/036314

N/036315 N/036316 N/036317 N/036318 N/036319 N/036320 N/036321

N/036322 N/036323 N/036324 N/036325 N/036326 N/036327 N/036328

N/036329 N/036330 N/036331 N/036332 N/036333 N/036334 N/036335
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N.º

N/036336 N/036337 N/036338 N/036339 N/036340 N/036341 N/036342

N/036343 N/036344 N/036345 N/036346 N/036347 N/036348 N/036349

N/036350 N/036351 N/036352 N/036353 N/036460 N/036511 N/068294

N/088861 N/088862 N/088863 N/088864 N/088865 N/088866 N/088867

N/088868 N/091204 N/091205 N/091206 N/091207 N/091208 N/091209

N/091340 N/091681 N/091682 N/091683 N/091684 N/091770 N/091798

N/091799 N/092033 N/092034 N/092035 N/092036 N/092037 N/092038

N/092039 N/092459 N/092460 N/092461 N/092462 N/092463 N/092464

N/092465 N/092466 N/092467 N/092468 N/092469 N/092503 N/092504

N/092505 N/092506 N/092507 N/092508 N/092509 N/092510 N/092511

N/092512 N/092513 N/092514 N/092515 N/092516 N/092517 N/092518

N/092519 N/092520 N/092521 N/092522 N/092523 N/092524 N/092525

N/092526 N/092527 N/092528 N/092529 N/092530 N/092531 N/092532

N/092533 N/092534 N/092535 N/092575 N/092576 N/092641 N/092724

N/092799 N/092800 N/092801 N/092802 N/092803 N/092860 N/092861

N/092897 N/092932 N/092933 N/092967 N/092968 N/092986 N/092987

N/092988 N/093004 N/093005 N/093052 N/093075 N/093076 N/093236

N/093306 N/093307 N/093416 N/093417 N/093418 N/093419 N/093420

N/093461 N/093462 N/093463 N/093466 N/093470 N/093472 N/093605

N/093606 N/093607 N/093608 N/093609 N/093610 N/093703 N/093740

N/093761 N/093762 N/094116 N/094122 N/094123 N/094124 N/094125

N/094126 N/094127 N/094128 N/094129 N/094138 N/094208 N/094209

N/094210 N/094211 N/094212 N/094213 N/094214 N/094215 N/094216

N/094217 N/094218 N/094219 N/094220 N/094221 N/094229 N/094875

N/094876 N/094877 N/094878 N/094879 N/094880 N/094904 N/094912

N/094913 N/094914 N/094915 N/095131 N/095132 N/095152 N/095153

N/095155 N/095156 N/095286 N/095287 N/095288 N/095289 N/095290

N/095394 N/095395 N/095403 N/095404 N/095405 N/095429 N/096644

N/096691 N/096729 N/096790 N/096791 N/096792 N/096793 N/096796

N/096797 N/097024 N/097025 N/097026 N/097027 N/097106 N/097107

N/097162 N/097165 N/097788 N/097789 N/097877 N/097888 N/097889

N/097890 N/097891 N/097892 N/097893 N/097894 N/097895 N/097896

N/097897 N/097898 N/097899 N/097900 N/097901 N/097902 N/097903

N/097904 N/097905 N/097906 N/097907 N/097908 N/097909 N/097910

N/097911 N/097954 N/097955 N/098018 N/098247 N/098248 N/098445

N/098446 N/098516 N/098517 N/098518 N/098551 N/098552 N/098553

N/098554 N/098569 N/099137 N/099138 N/099213 N/099391 N/099526

N/099527 N/099528 N/099529 N/099530 N/099605 N/099679 N/099729

N/099730 N/099731 N/099760 N/099769 N/099770 N/099771 N/099772

N/099785 N/099878 N/099879 N/099880 N/099881 N/099882 N/099883

N/099884 N/099885 N/100005 N/100006
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附註

Averbamento

N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

P/005786

(5645-M)

N/023900

N/024151

N/026323

N/026324

N/026325

N/026326

N/026327

N/026328

N/026329

2022/05/26

Transmissão

PVH Corp. ABG IZOD LLC, com sede em 1411 

Broadway, New York, New York 10018, 

United States of America

P/008940

(8668-M)

2022/05/26

Transmissão

KAM HEUNG FOOD 

PRODUCTS CO., LTD.

Tresplain Investments Limited, com 

sede em G-14, Golden Resources 

Centre, 2-12 Cheung Tat Road, Tsing Yi 

Island, N.T., Hong Kong

P/009373

(9141-M)

N/001095

N/039077

N/039078

2022/05/26

Transmissão

CLUETT, PEABODY 

& CO., INC.

ABG IZOD LLC, com sede em 1411 

Broadway, New York, New York 10018, 

United States of America

P/012025

(12206-M)

P/012026

(12207-M)

P/012027

(12208-M)

P/012029

(12210-M)

P/014212

(14709-M)

P/014213

(14710-M)

N/012365

N/012366

N/015387

N/015388

N/016431

N/016432

N/016433

N/016434

N/031095

N/063409

N/070080

N/070081

N/109934

2022/05/24

Transmissão

Unilever IP Holdings 

B.V.

ekaterra Group IP Holdings B.V., 

com sede em Weena 455, 30 13 AL 

Rotterdam, Netherlands

N/002003 2022/05/26

Modificação de 

identidade

COMPANHIA 

GERAL DA 

AGRICULTURA DAS 

VINHAS DO ALTO 

DOURO, S.A.

C O M P A N H I A  G E R A L  D A 

AGRICULTURA DAS VINHAS 

D O  A LT O  D O U R O  –  R E A L 

COMPANHIA VELHA, S.A.

N/027553

N/027554

2022/05/24

Transmissão

Unilever PLC ekaterra Group IP Holdings B.V., 

com sede em Weena 455, 30 13 AL 

Rotterdam, the Netherlands

N/028360 2022/05/18

Transmissão

ZHEJIANG AIDESHEN PEARL 

CO., LTD., com sede em 3/F, Oriental 

Shenzhou Jewelry Building, Pearl 

Products Processing Park, Shanxiahu 

Town, Zhuji City, Zhejiang Province, 

China
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/032145 2022/05/18

Modificação de 

identidade

BANCO TAI FUNG 

S.A.R.L., TAI FUNG 

BANK LIMITED

BANCO TAI FUNG, S.A., TAI FUNG 

BANK LIMITED

N/033417

N/033418

N/033419

N/033420

2022/05/18

Modificação de 

sede

Citigroup Inc. 388 Greenwich Street, New York, New 

York 10013, U.S.A.

N/034764 2022/05/16

Transmissão

LEGG MASON 

INVESTMENTS 

(EUROPE) LIMITED

Legg Mason & Co., LLC, com sede 

em 100 International Drive Baltimore, 

Maryland 21202, Estados Unidos da 

América

N/038687

N/038688

N/038689

N/038690

N/038691

N/038692

N/038693

N/038694

N/038695

N/038696

N/038697

N/038698

N/038699

N/038700

N/038701

N/038702

N/038703

N/038704

2022/05/17

Modificação de 

sede

Hong Kong Housing 

Society

8/F, 1063 King’s Road, Quarry Bay, 

Hong Kong

N/040336

N/133003

N/133005

N/134676

2022/05/16

Modificação de 

identidade

Hankook Tire 

Worldwide Co., Ltd.

H A N K O O K  T E C H N O L O G Y 

GROUP CO., LTD.

Modificação de 

sede

HANKOOK 

TECHNOLOGY 

GROUP CO., LTD.

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), 

Gangnam-gu, Seoul, Korea

Modificação de 

identidade

HANKOOK 

TECHNOLOGY 

GROUP CO., LTD.

HANKOOK & COMPANY CO., LTD.

Modificação de 

sede

HANKOOK & 

COMPANY CO., LTD.

2 8 6 , P a n g y o - r o , B u n d a n g - g u , 

Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

N/070848

N/070849

N/070850

N/070851

N/070852

N/070853

N/070854

N/070855

N/070856

N/070857

N/070858

N/070859

N/070860

N/070861

N/070862

2022/05/25

Modificação de 

identidade CA R LA S O Z Z A N I 

EDITORE SRL

TFC S.R.L.

N/089650 2022/05/18

Modificação de 

sede

B 17
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/089651 2022/05/20

Transmissão

B

9-03

N/091849

N/091850

2022/05/12

Modificação de 

sede

NEOWIZ Neowiz Pangyo Tower 14, 

Daewangpangyo-ro 645 beon-gil, 

Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-

do, 13487, Republic of Korea

Modificação de 

identidade

NEOWIZ GAMES 

CORPORATION

NEOWIZ

N/092579

N/092580

N/092581

N/092582

N/092583

2022/05/12

Modificação de 

identidade

Komehyo Co., Ltd. Komehyo Holdings Co., Ltd.

N/093039 2022/05/17

Modificação de 

sede

Lancel International 

S.A.

Vicolo Nassetta, 2 CH-6900 Lugano, 

Switzerland

N/094744

N/094746

N/094748

N/094750

2022/05/30

Modificação de 

sede NEW TOYO PULPPY 

(HONG KONG) 

LIMITED

7-9

1 1 B

Unit B, 1/F, Block 1, Koon Wah Mirror 

Factory (6th) Industrial Building, 

7-9 Ho Tin Street, Tuen Mun, New 

Territories, Hong Kong

N/095288

N/095289

N/095290

2022/05/25

Modificação de 

identidade

Modificação de 

sede

1

N/095394

N/095395

2022/05/17

Transmissão

FA E FA SDN BHD Nam Seng Food Industries Sdn Bhd, 

com sede em 4162, Jalan Seladang 1, 

Taman Selamat, Alma, 14000 Bukit 

Mertajam, Pulau Pinang, Malaysia

N/099729

N/099730

N/099731

2022/05/30

Modificação de 

sede Beijing Jingdong 

Century Information & 

Technologies Co., Ltd.

18 C 2 215

Room 215, Floor 2, Building C, No. 18, 

Kechuang 11 Street, Beijing Economic 

and Technological Development Zone, 

Beijing, China

N/126139

N/126140

2022/05/17

Modificação de 

sede

Minerva GmbH Pettenkoferstrasse 46, 80336 Munich, 

Germany

Transmissão

Minerva GmbH Montblanc-Simplo GmbH, com sede 

em Hellgrundweg 100, 22525 Hamburg, 

Germany
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N.º
Data de 

despacho

Natureza de 

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/145540

N/145541

2022/05/20

Transmissão

INFORICH ASIA 

HOLDINGS 

LIMITED

INFORICH

6-31-15

KABUSHIKI KAISHA INFORICH / 

INFORICH INC., com sede em 6-31-15 

Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan

N/154631

N/154632

2022/05/30

Transmissão 2005

ZHONG, Claire Yixin, com sede em 

Rm 2005 Yan Mui Hse Yan Ming Crt 

Tseung Kwan O NT Hong Kong

N/156338 2022/05/12

Transmissão

50

N/157623 2022/05/12

Modificação de 

identidade Qingdao Hisense 

Electronics Co., Ltd.

Hisense Visual Technology Co., Ltd.

N/158649 2022/05/26

Modificação de 

identidade

Robern Menz (MFG) 

Pty Ltd

Robern Menz Australia Pty Ltd

N/160762

N/160763

N/160764

2022/05/20

Transmissão

ASIAMIX Kabushiki 

Kaisha

 Room 

7, 12/F, Hale Weal Industrial Building, 

22-28 Tai Chung Road, Tsuen Wan, N.T. 

Hong Kong

Arabica International Limited, com 

sede em Room 7, 12/F, Hale Weal 

Industrial Building, 22-28 Tai Chung 

Road, Tsuen Wan, N.T. Hong Kong

N/172194

N/172195

N/172196

N/172197

N/172198

N/172199

N/172200

N/172201

2022/05/30

Modificação de 

identidade Medlander Medical 

Technology Co., Ltd

Medlander Medical Technology Inc.

N/174511

N/174512

N/174513

N/174514

N/174515

N/174516

N/174517

N/174518

2022/05/25

Transmissão

12 1 206

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo nº
Data de trânsito 

em julgado
1 N/123622 MAXIM’S CATERERS

TUI

Ac de 06/05/2022

Proc. n.º 39/2022

20/05/2022

2 N/159518 Oatly AB

TUI

Ac de 17/05/2022

Proc. n.º 33/2022

03/05/2022
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N.º

/

Requerente / Titular Tribunal Processo nº
Data de trânsito 

em julgado
3 N/184652 Clarke Murray Colin

TJB

CV3-22-0005-CRJ 25/04/2022

1 
2 
3 NUTRITION
1 O Acordão do TUI manteve o despacho de recusa da marca.
2 O Acordão do TUI revogou o despacho de recusa da marca.
3 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca e concede sem o exclusivo de “NUTRITION”.

放棄

Renúncia

N.º Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/118050 2022/05/26 07

N/118051 2022/05/26 07

N/184416 2022/05/23 Unilever IP Holdings B.V. 11

宣佈失效之申請

Pedido de declaração de caducidade

N.º
Data de

entrada
Titular Requerente da declaração de caducidade

N/014717 2022/04/28 Richly Fine Limited BONJOUR BRAND MANAGEMENT LIMITED

N/114139 2022/05/24 Riot Games, Inc.

N/114142 2022/05/24 Riot Games, Inc.

N/114143 2022/05/24 Riot Games, Inc.

聲明異議

Reclamação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/191971 2022/04/19 Alibaba Group Holding Limited

N/192403 2022/04/19 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.

N/192923 2022/05/12 TBVSC, LLC ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DE MACAU

N/193306 2022/05/13

TROCA DE OBRAS DE ARTE DA CULTURA 

CHINESA, LIMITADA
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營業場所名稱及標誌的保護

Protecção de Nome e Insígnia de Estabelecimento

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de nome e insígnia de estabelecimen-

to na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

E/000324 2022/05/25 2022/05/25 18

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 Dezem-

bro, 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 publi-

cação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002696

[22]  Data de pedido : 2021/05/26

[71]  Requerente : A.S. Watson TM Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, Wickhams 

Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Criador : KOK Wai Keung

[51]  Classificação : 31 - 00

[54]  Título : 

 Distribuidor de água.

[57]  Resumo : A novidade do distribuidor de água 

reside nas características da forma e da configuração 

aplicadas ao artigo conforme mostrado nas imagens.

  Figura : 

[21]  N.º : D/002698

[22]  Data de pedido : 2021/05/31

[71]  Requerente : 

 SHISEIDO COMPANY, LIMITED

  Endereço : 5-5, Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :   IZUMI MATSUMOTO

[51]  Classificação : 9 - 05

[54]  Título : 

 Embalagem de tubo flexível.

[57]  Resumo : 

  Figura : 
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[21]  N.º : D/002699

[22]  Data de pedido : 2021/05/31

[71]  Requerente : 

 SHISEIDO COMPANY, LIMITED

  Endereço : 5-5, Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :   IZUMI MATSUMOTO

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Máscara.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002700

[22]  Data de pedido : 2021/05/31

[71]  Requerente : 

 SHISEIDO COMPANY, LIMITED

  Endereço : 5-5, Ginza 7-Chome, Chuo-Ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Criador :   IZUMI MATSUMOTO

[51]  Classificação : 9 - 01

[54]  Título : 

 Garrafa cosmética.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002833

[22]  Data de pedido : 2021/10/21

[71]  Requerente : MONCLER S.P.A.

  Endereço : Via Stendhal, 47, 20144 M i lano, 

ITALY

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Johannes Svartholm, Justin Boyesen, 

Janik Sandbothe

[51]  Classificação : 18 - 03

[54]  Título : 

 Fonte Tipográfica.

[57]  Resumo : O desenho ornamental para a Fonte Ti-

pográfica conforme mostrado e descrito.

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2021/05/17  União Euro-

peia N.º 008543490

[21]  N.º : D/002894

[22]  Data de pedido : 2022/02/21

[71]  Requerente : MJADE

  Endereço : 27

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

[72]  Criador : 

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Anel.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de 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.
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批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002657 2022/05/20 2022/05/20

D/002658 2022/05/20 2022/05/20

D/002659 2022/05/20 2022/05/20

D/002660 2022/05/20 2022/05/20

D/002661 2022/05/20 2022/05/20

D/002662 2022/05/20 2022/05/20

D/002668 2022/05/20 2022/05/20 Juvenia Montres S.A.

D/002673 2022/05/20 2022/05/20

LUNG FUNG PHARMACEUTICAL (GROUP) LIMITED

D/002679 2022/05/20 2022/05/20 ELC MANAGEMENT LLC

D/002680 2022/05/20 2022/05/20 ELC MANAGEMENT LLC

D/002684 2022/05/20 2022/05/20 Montres Tudor SA

D/002737 2022/05/20 2022/05/20

D/002798 2022/05/20 2022/05/20

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002803 2022/05/20 2022/05/20

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002815 2022/05/20 2022/05/20 Cartier International AG

D/002816 2022/05/20 2022/05/20 Cartier International AG

D/002817 2022/05/20 2022/05/20 Cartier International AG

D/002827 2022/05/20 2022/05/20

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

D/001842 2022/05/24

Modificação de 

sede

CONG TY CO PHAN HANG 

TIEU DUNG MASAN

12th Floor, MPlaza Saigon, 39 Le Duan, 

Ben Nghe ward, District 1, Ho Chi Minh 

city, Vietnam.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, aprova-

do pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, conjuga-

dos com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofundamento do Inter-
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câmbio e Cooperação na Área dos Direitos de Propriedade In-

telectual entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual 

e a Direcção dos Serviços de Economia do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau», publica(m)-se a seguir a 

extensão de pedido(s) de patente de invenção.

[21]  N.º : J/006030

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051322.2

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127092A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 

 Composições imonogénicas multivalentes de papiloma 

vírus humano.

[57]  Resumo : HPV

HPV

HPV HPV 6 11

16 18 31 33 45 52 58 L1

HPV

H PV L1 H PV

H PV

HPV 35 39 51 56 59

H PV H PV

H PV

HPV L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657255.8

[21]  N.º : J/006031

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051423.X

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127093A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 45 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 45.

[57]  Resumo : 45

L1 苷 H PV 45

45 L1

HPV 45 L1 N N

HPV 45 L1

L1 C

L1 L1

HPV 45 L1

HPV 45 L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656288.0

[21]  N.º : J/006032

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051690.7

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114364692A 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

C07K19/00

[54]  Título : L1

 Proteína quimérica L1 do papiloma vírus.

[57]  Resumo : L1

苷 HPV

L1

L1 N N H PV

L1

L1 C L1

L1

L1 HPV

L1 L

産



11390    24   2022  6  15 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656278.7

[21]  N.º : J/006033

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051732.7

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114174320A 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 18 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 18.

[57]  Resumo : 18

L1 苷 H PV 18

18 L1

HPV 18 L1 N N

HPV 18 L1

L1 C

L1 L1

HPV 18 L1

HPV 18 L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656254.1

[21]  N.º : J/006034

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080045177.7

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114174335A 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C12N15/13, 

C12N15/63, A61K39/395, A61P35/00, C07K14/71

[54]  Título : VEGFR2

 Anticorpo VEGFR2 humanizado e sua aplicação.

[57]  Resumo : 

VEGFR2

V EGF-A

VEGF-C VEGF-D

N K

A DCC

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656666.5

[21]  N.º : J/006035

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051385.8

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127106A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/22 , A61K 39/395, 

A61P27/02

[54]  Título : VEGF Fab

 Fragmentos de anticorpo anti-VEGF Fab humanizado 

e sua utilização.

[57]  Resumo : 

V EGF Fab

VEGF 

Fa b V E G F

V E G F V E G F R2 V E G F

HUVEC Fab

脉

A M D

DME 脉

CNV
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657311.8

[21]  N.º : J/006036

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051502.0

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127096A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 31 L1

 Proteína quimérica L1 do papiloma vírus humano tipo 

31.

[57]  Resumo : 31

L1 苷 H PV 31

31 L1

H PV 31 L1 N N

HPV 31 L1

L1 C

L1 L1

HPV 31 L1

HPV 31 L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656297.X

[21]  N.º : J/006037

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080052245.2

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127127A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K19/0 0, C07K14/025, 

C12N7/0 4 ,  C12N15/37,  C12N15/63,  C12N5/10 , 

A61K39/12, A61P31/20

[54]  Título : 35 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 35.

[57]  Resumo : 35

L1 苷 H PV 35

35 L1

HPV 35 L1 N N

HPV 35 L1

L1 C

L1 L1

HPV 35 L1 HPV 35

L1 35 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656315.4

[21]  N.º : J/006038

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051432.9

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127094A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

C12N7/04, A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00

[54]  Título : 58 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 58.

[57]  Resumo : 58 L1

苷 HPV 58

58 L1 H PV 

58 L1 N N HPV 58 L1

L1

C L1

L1

H PV 58 L1 H PV 58 L1

58 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656290.8
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[21]  N.º : J/006039

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051496.9

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127095A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 11 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 11.

[57]  Resumo : 11

L1 苷 H PV 11

11 L1

H PV 11 L1 N N

HPV 11 L1

L1 C

L1 L1

HPV 11 L1

HPV 11 L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657242.0

[21]  N.º : J/006040

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080045431.3

Data de pedido 2020/07/22 N.º de anúncio CN 

113993544A 2022/01/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/395, C07K16/28 , 

A61P35/00

[54]  Título : EGFR

 Método de dose variável múltipla para o tratamento de 

cancros de alta expressão de EGFR.

[57]  Resumo : EGFR

EGFR

EGF R

EGFR

[30]  Pr ior idade : 2019/07/24  China

N.º 201910673607.9

[21]  N.º : J/006041

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051823.0

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127100A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00, A61P15/00

[54]  Título : 39 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 39.

[57]  Resumo : 39

L1 苷 H PV 39

39 L1

HPV 39 L1 N N

HPV 39 L1

L1 C

L1 L1

HPV 39 L1

HPV 39 L1

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657220.4

[21]  N.º : J/006042

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051685.6

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127097A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K14/025, C07K19/0 0, 

C12N15/62, A61K39/12
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[54]  Título : 56 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 56.

[57]  Resumo : 56 L1

苷 H PV 56

56 L1

H P V 56 L1 N N

H PV 56 L1

L1 C

L1 L1

H PV 56 L1 H PV 

56 L1 56

L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656287.6

[21]  N.º : J/006043

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051713.4

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127098A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

C12N15/70, A61P31/20, A61P35/00

[54]  Título : 51 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 51.

[57]  Resumo : 51 L1

苷 HPV 51

51 L1

HPV 51 L1 N N HPV 

51 L1

L1 C L1

L1

HPV 51 L1 HPV 51

L1 51 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656042.3

[21]  N.º : J/006044

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051428.2

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127295A 2022/03/01

[51]  Classificação : C12N15/37, C12N15/70, A61K39/12

[54]  Título : 16 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 16.

[57]  Resu mo : 16 L1

苷 H PV 16

16 L1

H PV 16 L1 N N H PV 

16 L1

L1 C L1

L1

HPV 16 L1 HPV 16

L1 16 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657498.1

[21]  N.º : J/006045

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080046296.4

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114008075A 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 22 ,  C12P 21 /0 8 , 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : VEGF

 Anticorpo monoclonal anti-VEGF humanizado.

[57]  Resumo : 

V EGF

( )

V EGF V EGF

V EGFR2 V EGF165
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V EGF H U V EC

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910657497.7

[21]  N.º : J/006046

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080045497.2

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114341170A 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/475, C 07K16/22 , 

A61K39/395, A61K38/18

[54]  Título : VEGFR2

 Anticorpo anti-VEGFR 2 humanizado e sua aplicação.

[57]  Resumo : V EGFR2

(

)

VEGFR2

VEGF-A VEGFR2

V EGFR2

VEGF-C VEGF-D

N K

(ADCC)

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656339.X

[21]  N.º : J/006047

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051822.6

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114127099A 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/025, C12N15/37, 

C12N7/04, A61K39/12, A61P31/20, A61P35/00

[54]  Título : 6 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 6.

[57]  Resumo : 6 L1

苷 H PV 6

6 L1

H PV 6 L1 N N

H PV 6 L1

L1 C

L1 L1

HPV 6 L1 HPV 6

L1 6 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910666205.6

[21]  N.º : J/006048

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080051481.2

Data de pedido 2020/07/17 N.º de anúncio CN 

114174319A 2022/03/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K14/025, C07K19/0 0, 

C12N15/62, A61K39/12

[54]  Título : 52 L1

 Proteína quimérica L1 do vírus do papiloma humano 

tipo 52.

[57]  Resumo : 52 L1

苷 H PV 52

52 L1 H PV 52

L1 N N HPV 52 L1

L1 C

L1

L1 HPV 
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52 L1 H PV 52 L1

52 L1

産

[30]  Pr ior idade : 2019/07/19  China

N.º 201910656252.2

[21]  N.º : J/006049

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080050601.7

Data de pedido 2020/07/24 N.º de anúncio CN 

114286827A 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 4 ,  C12N15/13, 

C12N15/63, A61K39/395, A61P37/06

[54]  Título : IL17A

 Anticorpos anti-IL 17A humanizados e sua utilização.

[57]  Resumo : IL17A

够 IL17A

IL17A IL17A/F IL17R A

[30]  Pr ior idade : 2019/07/26  China

N.º 201910682988.7

[21]  N.º : J/006050

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[71]  Requerente : 

  Endereço : 31

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202080052415.7

Data de pedido 2020/08/06 N.º de anúncio CN 

114144431A 2022/03/04

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K16/24, C 07K14/715, 

C12P21/00, C12N15/13, C12N15/64, A61K39/395

[54]  Título : TNFα

 Anticorpos anti-TNF alfa humanizados e sua utilização.

[57]  Resumo : TNFα

够 T N Fα

A DCC C DC T N Fα

T N F R I T N F R I I

T N Fα

减

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2019/08/08  China

N.º 201910731669.0

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/003591

[22]  Data de pedido : 2019/02/15

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Infotronic Technology Limited

  Endereço : 23 G

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.
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[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680016238.0

Data de pedido 2016/10/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 108027950B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6Q50/0 8 , H0 4W4/021, 

H04W4/38

[54]  Título : 

 Sistema de garantia de qualidade baseado em localização.

[57]  Resumo : 

M2M

况

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/13  Hong Kong, 

China N.º 16106796.5

[21]  N.º : J/005766

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

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 GENENTECH, INC.

  Endereço : 1 DNA Way, South San Francisco, CA 

94080-4990, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 CONSTELLATION PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 215 First Street, Suite 200, Cambridge, 

Massachusetts 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : P , S , F A , S

, V H–W , J M , J , K W , 

F , K X

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780045658.6

Data de pedido 2017/05/24 N.º de anúncio 

da concessão CN 109476663B 2021/11/09

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D519/00, 

A61K31/437, A61P35/00

[54]  Título : 吡 吡

 Derivados de pirazolopiridina para o tratamento do 

cancro.

[57]  Resumo : I

R1 R2 X Y

C BP E P300

I

CBP EP300

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/24  China

N.º PCT/CN2016/083118

[21]  N.º : J/005843

[22]  Data de pedido : 2022/02/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : DBA

 Novel MicroDevices, LLC (DBA Novel Devices)

  Endereço : 6200 Seaforth St., Baltimore, MD 

21224, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : A M D , R J A , C Q

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680055934.2

Data de pedido 2016/07/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 108135581B 2021/11/30

[51]  Classificação : A61B10/00, A61B10/02, C12M1/26, 

C12M1/30

[54]  Título : 

 Dispositivo de extracção de amostra e método de uso 

do mesmo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/07/24  Estados Unidos 

da América N.º 62/196,816

 2015/12/01  Estados Unidos da América

N.º 62/261,577
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 2016/05/04  Estados Unidos da América

N.º 62/331,635

[21]  N.º : J/005948

[22]  Data de pedido : 2022/04/07

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 NICOX S.A.

  Endereço : Drakkar 2, Bat D, 2405 Route Des 

Dolines 06560 CS 10313 - Sophia Antipolis - Valbonne, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : F , A L , M , J

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910622356.1

Data de pedido 2019/07/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 110237031B 2022/02/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K9/0 8 ,  A61K 31/222 , 

A61K47/10, A61K47/14, A61K47/38, A61P27/06

[54]  Título : 酰

 Composições oftálmicas contendo «prostamide» capaz 

de liberar o óxido nítrico.

[57]  Resumo : 

6 - - 1S 2E - 3 - 1R 2R 3S 5R

- 2 - 2Z - 7 - - 7 -  - 2 -  - 1 - 

-3 5 - - 1 - 2 - - 2 -  - 1 - 

15

[30]  Prioridade : 2018/07/12  União Euro-

peia N.º 18290082.9

[21]  N.º : J/005963

[22]  Data de pedido : 2022/04/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 SANGAMO THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : Point Richmond Tech Center, 501 Canal 

BLVD., Suite A100 Richmond, California 94804, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S · , J · C · , D · , 

E · J · , B · , H · S · 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680061809.2

Data de pedido 2016/09/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 108348576B 2022/01/11

[51]  Classificação : C07K14/47, C07K19/00, C12N9/22, 

C12N15/864, C12N5/10, A61K48/00, A61K38/17, 

A61K38/46, A61P25/14

[54]  Título : HTT

 Repressores HIT e seus usos.

[57]  Resumo : Htt Htt

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/222,588

[21]  N.º : J/005969

[22]  Data de pedido : 2022/04/13

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Sun Pharmaceutical Industries Limited

  Endereço : Sun House Plot No. 201 B/1, Western 

Express Highway, Goregoan (E), 400063 Mumbai 

Maharashtra, INDIA

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor : , , 咏 , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201210244325.5

Data de pedido 2007/05/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 102746285B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c aç ão : C07D413/04, A61K31/5377, 

A61P35/00

[54]  Título : HEDGEHOG

 Compostos e composições usadas como reguladores 

da via HEDGEHOG.

[57]  Resumo : HEDGEHOG

hedgehog

Ptc

hedgehog smoothened Gli

够 I

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2006/05/05  Estados Unidos 

da América N.º 60/797,949
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[21]  N.º : J/005970

[22]  Data de pedido : 2022/04/14

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 VANDERBILT UNIVERSITY

  Endereço : Office of Technology Transfer, 305 

Kirkland Hall, Nashville, TN 37240, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J E , S A , T , 

L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680034592.6

Data de pedido 2016/04/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 107708726B 2022/01/14

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K39/0 0, A61K39/395, 

C07K16/10, C12N5/12, C12N15/13

[54]  Título : 

 Neutral i zação mediada por anticorpos do v írus 

Chicungunha.

[57]  Resumo : 

Chikungunya virus CHIKV

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/147,354

[21]  N.º : J/005977

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 CYCLERION THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : 245 First Street, Riverview II, 18th 

Floor, Cambridge, MA 02142, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J E , P A , A

, T C , G R , R R , T

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780045937.2

Data de pedido 2017/07/06 N.º de anúncio 

da concessão CN 109476686B 2022/01/18

[51]  Classificação : C07F9/09, A61K31/506, A61K31/422

[54]  Título : sGC

 Pró-fármacos de fósforo de estimuladores sGC.

[57]  Resumo : I

J B n R1 R2 R3 R4

R5 m X

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/07/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/359,419

[21]  N.º : J/005986

[22]  Data de pedido : 2022/04/20

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.

  Endereço : Viale Pasteur, 10, I-20014 Nerviano 

(MI), Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : S , D , I , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780038709.2

Data de pedido 2017/06/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 109311894B 2022/03/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D487/04, C07D513/04, 

A61P35/00, A61K31/519, A61K31/4365

[54]  Título : 酶 N-( - )- 酰

 Derivados de «N-(substituted-phenyl)-sulfonamide» 

usados como inibidores de quinase.

[57]  Resumo : N- - - 酰

酶 PERK 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/21  União Euro-

peia N.º 16175386.8

[21]  N.º : J/005996

[22]  Data de pedido : 2022/04/21

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

  Endereço : Route 206 and Province Line Road 

Princeton, NJ 08543-4000, US
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  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : K J , E J , R , 

E A , D M , R , A R , H

G , D H , J M , L K , P

, A , D E , R J , T  

, J , J , D

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201610350033.8

Data de pedido 2006/12/19 N.º de anúncio 

da concessão CN 106589132B 2022/03/29

[51]  Classificação : C07K19/00

[54]  Título : 

 Composições e métodos para produzir as mesmas.

[57]  Resumo : 

C T L A4-Ig

C T L A4-Ig

CTLA4-Ig CTLA4-Ig

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2005/12/20  Estados Unidos 

da América N.º 60/752267

 2005/12/20  Estados Unidos da América

N.º 60/752150

 2006/10/05  Estados Unidos da América

N.º 60/849543

[21]  N.º : J/006012

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : P  , A , M , V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201810160804.6

Data de pedido 2014/04/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108269585B 2022/03/25

[51]  Classificação : G10L21/034, G10L25/18, H04B1/66, 

G10L25/45, H03G7/00

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de compressão e amplificação 

para a redução do ruído de quantização que utilizam o 

alargamento espectral avançado.

[57]  Resumo : 

QMF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/809,028

 2013/09/12  Estados Unidos da América

N.º 61/877 ,167

[21]  N.º : J/006013

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, The Nether-

lands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : P , A , M , V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810160791.2
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Data de pedido 2014/04/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108269584B 2022/03/25

[51]  Classificação : G10L21/034, H04B1/64, H03G3/24, 

G03G7/00

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de compressão e amplificação 

para a redução do ruído de quantização que utilizam o 

alargamento espectral avançado.

[57]  Resumo : 

QMF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/809,028

 2013/09/12  Estados Unidos da América

N.º 61/877,167

[21]  N.º : J/006014

[22]  Data de pedido : 2022/04/25

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Certis CISCO Security Pte Ltd

  Endereço : 20

409179

 20 Jalan Afifi, Certis Cisco Centre, Singapore 409179

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680080784.0

Data de pedido 2016/02/05 N.º de anúncio 

da concessão CN 108713310B 2022/02/25

[51]  Classificação : H04L9/40, G06F21/55, G06F17/40

[54]  Título : 

 Método e sistema para determinar alarmes primários 

discretos redundantes.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006015

[22]  Data de pedido : 2022/04/27

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 NOVOMATIC AG

  Endereço : Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpol-

dskirchen, Austria

  Nacionalidade :  Austríaca

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780020772.3

Data de pedido 2017/03/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 109414611B 2022/02/18

[51]  Classificação : A63F5/00

[54]  Título : 

 Lançador de bola e sistema de jogo de bola que com-

preende tal lançador de bola.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/04  União Euro-

peia N.º 16158784.5
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 2 0 16 / 0 3 / 1 1  U n i ã o  E u r o p e i a

N.º 16159807.3

[21]  N.º : J/006016

[22]  Data de pedido : 2022/04/27

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN Amsterdam Zuid-oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S , A , O

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010011895.4

Data de pedido 2015/03/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 111179949B 2022/03/25

[51]  Classificação : G10L19/008, G10L19/24, H04S3/00

[54]  Título : (HOA)

 Método, aparelho e media para descodificar repre-

sentação de sinal de «ambisonics» de ordem superior 

(HOA).

[57]  Resumo : 

HOA

HOA HOA

HOA

HOA C K HOA

802 X PS

k-1 HOA C A M B k-1

HOA CA M B k-1

HOA C n k-1 HOA

HOA CA M B,n

k-1 HOA HOA

HOA HOA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/03/21  União Euro-

peia N.º 14305411.2

[21]  N.º : J/006017

[22]  Data de pedido : 2022/04/27

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Genmab A/S

  Endereço : Kalvebod Brygge 43, DK-1560 Cope-

nhagen V, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa

[72]  Inventor : E , D , E N

, D , R N , P , R

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580045131.4

Data de pedido 2015/07/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107074948B 2022/01/28

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K16/28 , A61K39/395, 

A61K47/68, A61P35/00, A61P35/02, G01N33/569

[54]  Título : AXL

 Anticorpos que ligam AXL.

[57]  Resumo : -AXL

-A X L

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/07/11  Dinamarca

N.º PA201400380

 2014/09/01  Dinamarca N.º PA201400489

 2014/12/22  Dinamarca N.º PA201400746

 2015/05/12  Dinamarca N.º PA201500283

[21]  N.º : J/006018

[22]  Data de pedido : 2022/04/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 inRegen

  Endereço : P.O.Box 309 Ugland House, South 

Church Street, George Town, Grand Cayman KY1- 

-1104, Cayman Islands

  Nacionalidade :  Caimanesa

[72]  Inventor : J , R , F , O

A , D , C R , M A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Z L201711089554.3

Data de pedido 2011/11/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 107823706B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61L 27/ 2 2 ,  A61L 27/38 , 

A61L27/52, A61L27/54



11402    24   2022  6  15 

[54]  Título : 

 Formulação injectável para fortalecimento de órgãos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2010/11/10  Estados Unidos 

da América N.º 61/412,383

 2011/04/12  Estados Unidos da América

N.º 61/474,278

 2011/10/21  Estados Unidos da América

N.º 61/550,184

[21]  N.º : J/006019

[22]  Data de pedido : 2022/04/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 SHIONOGI & CO., LTD.

  Endereço : 1-8, Doshomachi 3-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl202110303513.X

Data de pedido 2016/04/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 113004304B 2022/03/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D498/14, C07D491/22, 

C07D513/14, C07D471/14, C07D471/20, C07F9/6561, 

C07D519/00, A61K31/5383, A61K31/553, A61K31/53, 

A61K31/542, A61K31/675, A61P31/16

[54]  Título : 吡

 Derivados de policíclicos substituídos de piridona e 

pró-drogas dos mesmos.

[57]  Re su mo : 

I 吡

A 1 C R 1A R 1B S O A 2 C R 2A R 2B S O A 3

C R3AR3B S O A4 C R4AR4B S O A1

A2 A3 A4 A1 A4

1 2 R1A

R1B R2A R2B

R3A R3B

R4A R4B

R3A R3B

X C H2 S O R1 m

0 2 n 1 2

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/04/28  Japão

N.º 2015-090909

 2015/12/03  Japão N.º 2015-236844

[21]  N.º : J/006020

[22]  Data de pedido : 2022/04/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , M , M–A , C

, B , D , R A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680079323.1

Data de pedido 2016/11/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 108473585B 2022/04/05

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/18

[54]  Título : Pd1 lag3

 Agentes de ligação de PD1 e/ou LAG3.

[57]  Resumo : PD1 LAG3

ISV D

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/11/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/257009

[21]  N.º : J/006021

[22]  Data de pedido : 2022/04/28

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Genmab A/S

  Endereço : Kalvebod Brygge 43, DK-1560 Cope-

nhagen V, Denmark

  Nacionalidade :  Dinamarquesa
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[72]  Inventor : P , E , R , 

I , D , S , R V D

, E , J , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680014755.4

Data de pedido 2016/01/08 N.º de anúncio 

da concessão CN 107660214B 2022/02/08

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/4 6 ,  C12N15/13, 

C12P21/00, A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : CD3 CD20

 Anticorpos biespecíficos contra CD3 e CD20.

[57]  Resumo : CD3 CD20

CD20 T -

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/01/08  União Euro-

peia N.º PCT/EP2015/050276

 2015/07/15  Dinamarca N.º PA201500412

 2015/07/15  Dinamarca N.º PA201500413

 2015/07/15  Dinamarca N.º PA201500415

 2015/07/15  Dinamarca N.º PA201500416

[21]  N.º : J/006022

[22]  Data de pedido : 2022/04/29

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : T , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680073781.4

Data de pedido 2016/12/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 108368531B 2022/03/25

[51]  Classificação : C12P21/02, C12N1/20, C12N5/00

[54]  Título : 

 Método melhorado de produção recombinante.

[57]  Resumo : 

産 肽 i

肽

-2- 2- H DAC

Quisinostat HDAC

ii 肽

産 肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/12/16  União Euro-

peia N.º 15200528.6

[21]  N.º : J/006023

[22]  Data de pedido : 2022/04/29

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : -

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : J , J , P , S

, J , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810053265.6

Data de pedido 2012/11/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 108192943B 2022/03/18

[51]  Classificação : C07K16/00

[54]  Título : CD40L

 Células de mamífero que expressam CD40L e sua uti-

lização.

[57]  Resumo : IL-2 IL-21

况 B- B-

CD40L CHO

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2011/11/23  União Euro-

peia N.º 11190341.5

[21]  N.º : J/006024

[22]  Data de pedido : 2022/04/29

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Flyingtee Tech, LLC

  Endereço : 1000 Riverwalk Terrace, Suite 260, 

Jenks, OK 74037, USA

  Nacionalidade :  Americana
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[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201480083141.2

Data de pedido 2014/09/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 107073325B 2022/02/01

[51]  Classificação : A63B69/36

[54]  Título : 

 Sistema e método de rastreamento multisensor.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006026

[22]  Data de pedido : 2022/04/29

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 CYANVAC LLC

  Endereço : 111 R iverbend Rd., Athens, GA 

30602, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 飙

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680023659.6

Data de pedido 2016/04/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 107847610B 2022/02/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K4 8/0 0 ,  C12N15/0 0 , 

C07H21/04

[54]  Título : PIV5

 Partículas semelhantes a vírus de amplificação basea-

das em PIV 5.

[57]  Re su mo : PI V5 V L P

AVLP PIV5

V L P AV L P

苷 産

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/04/28  Estados Unidos 

da América N.º 62/153,598

[21]  N.º : J/006027

[22]  Data de pedido : 2022/05/03

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 1

 MEREO BIOPHARMA 1 LIMITED

  Endereço : 1 Cavendish Place, London Greater 

London W1G 0QF, the United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780041115.7

Data de pedido 2017/07/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 109415325B 2022/04/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D231/38, A61K31/415, 

A61P29/00

[54]  Título : 3- 5- -4- 3- 酰 -吡

-1- -N- -4- 酰

 Processo para preparar formas polimórficas de «3- 

[5-amino-4- (3-cyanobenzoyl) -pyrazol-1-yl] -N-cyclo-

propyl-4-methylbenzamide».

[57]  Resumo : B 3- 5- -4- 3-

酰 -吡 -1- -N- -4- 酰

B

3- 5- -4- 3- 酰 -吡 -1- -N-

-4- 酰

[30]  Prioridade : 2016/07/14  Reino Unido

N.º 1612238.4

[21]  N.º : J/006029

[22]  Data de pedido : 2022/05/03

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

CA 94103, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB
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  Endereço : c/o Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35, 1101 CN, Amsterdam Zuid-Oost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : P , A , M , V

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810160805.0

Data de pedido 2014/04/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108269586B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L21/034, G10L25/18 , 

G10L25/45, H03G7/00

[54]  Título : 

 Dispositivo e método de compressão e amplificação 

para a redução do ruído de quantização que utilizam o 

alargamento espectral avançado.

[57]  Resumo : 

减

减

减

QMF

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/05  Estados Unidos 

da América N.º 61/809,028

 2013/09/12  Estados Unidos da América

N.º 61/877,167

[21]  N.º : J/006051

[22]  Data de pedido : 2022/05/04

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 鲤

 Shenzhen Tetras.AI Technology Co., Ltd.

  Endereço : 518000

1 A 201

 Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, Qianhaishen 

Port Cooperative District, Shenzhen, Guangdong China. 

(Shenzhen Qianhai Commerce Secretariat Co., Ltd.) 

518000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  SHI, Chaochao

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111226036.8

Data de pedido 2021/10/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 113689373B 2022/02/11

[51]  Classificação : G06T5/50, G06T5/00

[54]  Título : 

 Método de processamento de imagem, dispositivo, 

equipamento e meio de armazenamento legível por 

computador.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006055

[22]  Data de pedido : 2022/05/10

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 EPYGON

  Endereço : 5, Rue de la Baume, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Inventor : E , M , A

, L , S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880016664.3

Data de pedido 2018/03/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 110891523B 2022/03/22

[51]  Classificação : A61F 2/24

[54]  Título : 

 Sistema de entrega para válvulas cardíacas protéticas 

transcateter.

[57]  Resumo : 29

17,17’ 6

1,1”,1”’ 1,1”,1”’

17,17’ 29 6

29

21 24
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26 21

29 21

24 29

21 24

26 24

21

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/03/08  União Euro-

peia N.º 17159957.4

[21]  N.º : J/006058

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 AUSMED GLOBAL LIMITED

  Endereço : Room 1701, 17/F, Shui On Centre, 6-8 

Harbour Road, Wanchai, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Inventor : C  WU, Chujun, X  YI, Xiaoke

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780076395.5

Data de pedido 2017/11/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 110431418B 2022/04/01

[51]  Classificação : G01N33/497, A61B5/08

[54]  Título : 

 Detecção fotónica não invasiva para monitoramento 

de diabetes.

[57]  Resumo : 

100 100

110 140

120

170

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/11/07  Austrália

N.º 2016904530

[21]  N.º : J/006059

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Shenzhen Tetras.AI Technology Co., Ltd.

  Endereço : 518000

1 A 201

 Room 201, Block A, No.1, Qianwan Road 1, Qianhai-

shen Port Cooperative District, Shenzhen, Guangdong 

China. (Shenzhen Qianhai Commerce Secretariat Co., 

Ltd.) 518000

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  Zhang, Fan,  Fang, Zhen

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202111251394.4

Data de pedido 2021/10/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 113689361B 2022/02/22

[51]  Classificação : G06T5/00, G06T5/30, G06T5/50

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006060

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 Dizal (Jiangsu) Pharmaceutical Co., Ltd.
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  Endereço : 

199

 No.199 Liangjing Road, Zhangjiang Hi-Tech Park, 

Pudong New Area, Shanghai, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LI, Zhengtao,  ZOU, 

Hao,  Z H U, Wei,  SH EN, Changmao, 

 WA NG, Rumin,  LIU, Wengeng, 

 CHEN, Xiang,  TSUI, Honchung,  

YANG, Zhenfan,  ZHANG, Xiaolin

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010660882 .X

Data de pedido 2019/01/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 111909131B 2022/02/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, C07D251/18, 

C07D405/12, C07D487/04, C07D403/12, C07D413/12, 

C07D239/48, A61P35/00, A61P35/02, A61P37/02, 

A61P29/00, A61P19/02, A61K45/00, A61K31/53, 

A61K31/505, A61K31/5377, A61K31/506

[54]  Título : ERBB/BTK

 Inibidores de ERBB/BTK.

[57]  Resumo : ErbB EGFR

Her2 ErbB BTK

ErbB ErbB

BTK

[30]  P r ior idade : 2018/01/31  Ch i na

N.º PCT/CN2018/074791

 2018/11/30  China N.º PCT/CN2018/118569

[21]  N.º : J/006061

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 GLIDEROL DOORS(S) PTE LTD

  Endereço : 86

 No. 86 International Road Singapore 629176

  Nacionalidade :  Singapuriana

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980005561.1

Data de pedido 2019/07/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 112352088B 2022/04/12

[51]  Classificação : E06B9/17, E06B9/15, E06B9/58

[54]  Título : 

 Obturador de rolo para mitigação da força de impacto.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2019/06/06  Singapura

N.º 10201905150P

[21]  N.º : J/006062

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

  Endereço : 

886 305  201203

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202010171058.8

Data de pedido 2020/03/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 111704610B 2022/03/22

[51]  Classificação : C07D471/04, A61K31/437, A61K31/538, 

A61K31/5386, A61K31/4545, A61P35/02, A61P35/00, 

A61P37/02, A61P29/00, A61P37/06, A61P19/06, A61P11/02, 

A61P17/14, A61P25/28, A61P1/00, A61P9/10, A61P11/06, 

A61P19/02, A61P37/08, A61P1/16, A61P 11/00, A61P 17/00, 

A61P 21/00, A61P 25/00, A61P 13/12, A61P 5/14, A61P 

21/04, A61P 31/10, A61P 1/18, A61P 25/16, A61P 7/06, A61P 

17/06, A61P 3/10, A61P 13/02

[54]  Título : 吡 酰 吡

 Um composto de «pyrroloamidopyridone», método de 

preparação e aplicação do mesmo.

[57]  Resumo : I 吡

吡
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/03/17  Ch i na

N.º 201910200772.2

 2019/11/06  China N.º 201911073573.6

[21]  N.º : J/006063

[22]  Data de pedido : 2022/05/11

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980012529.6

Data de pedido 2019/02/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 111699175B 2022/03/29

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D237/14, C07D401/04, 

A61K31/501, A61P9/00, A61P25/06, A61P7/02

[54]  Título : 

 Agonista do receptor de prostaciclina.

[57]  Resumo : I

PGI2

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2018/02/07  China

N.º 201810124492.3

[21]  N.º : J/006064

[22]  Data de pedido : 2022/05/13

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[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 :  Li, Guangrong,  Lai, 

Linqing,  Zhang, Wenxiang,  Liang, Guanhai, 

 Qian, Zhengming,  Li, Wenjia,  

Bai, Jieqiong

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810409573.8

Data de pedido 2018/05/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 108812870B 2022/03/04

[51]  Classificação : A23B7/153

[54]  Título : 

 Um produto fresco de Cordyceps sinensis e método de 

preparação do mesmo.

[57]  Resumo : 

65

90 %

[21]  N.º : J/006065

[22]  Data de pedido : 2022/05/13

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

  Endereço : 555

310051

 No.555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou, 

Zhejiang 310051, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910894595.2 

Data de pedido 2019/09/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 112543322B 2022/04/15

[51]  Classificação : H04N19/103

[54]  Título : 

 Um método, dispositivo e equipamento de decodificação 

e codificação.

[57]  Resumo : 

N
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N

  Figura : 

[21]  N.º : J/006066

[22]  Data de pedido : 2022/05/13

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 SynDevRx, Inc.

  Endereço : One Broadway, 14th floor, Cambridge, 

MA 02142, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : J S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710165498.0

Data de pedido 2011/05/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 107158398B 2022/02/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K47/58 ,  A61K47/65, 

A61K31/336, A61P35/00

[54]  Título : MetAP2

 Inibidores de MetAP2 conjugados com polímero e mé-

todos terapêuticos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

MetAP2

MetAP2

MetAP2

MetAP2

[30]  Prioridade : 2010/05/25  Estados Unidos 

da América N.º 61/347924

[21]  N.º : J/006067

[22]  Data de pedido : 2022/05/13

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[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 ZL201910365188.2

Data de pedido 2019/04/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 111460875B 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G 0 6 V4 0/16 ,  G 0 6 V10/4 6 , 

G06T7/00, G06T7/20

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento de imagem e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2019/01/18  Ch ina

N.º 201910049830.6

[21]  N.º : J/006068

[22]  Data de pedido : 2022/05/16

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : M , P , C , C

, S – , C , V , 

E , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201680008222.5

Data de pedido 2016/03/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 107207579B 2022/02/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07K14/705, C 07K16/28 , 

C07K16/40, C12N15/13, C12N15/12, A61K38/17, 

A61K39/395, A61P35/00

[54]  Títu lo : T N F
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 Moléculas de ligação ao antígeno compreendendo um 

ligante da família TNF trimérico.

[57]  Resumo : TNF

a b

c 肽 Fc T N F

OX40L 4-1BBL

肽

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/03/31  União Euro-

peia N.º 15161880.8

[21]  N.º : J/006069

[22]  Data de pedido : 2022/05/16

[24]  Data de despacho : 2022/05/26

[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 ZL201910403642.9

Data de pedido 2019/05/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 110111246B 2022/02/25

[51]  Classificação : G06T3/00, G06T7/11, G06T7/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de geração de avatar virtual e 

meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

N.º
Data de

despacho
Requerente

Observações

12 13 97/99/M

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/005835 2022/05/24

HUMAN DESIGN MEDICAL, 

LLC

9 1 e 20 1 d 25

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) do n.º 1 

do art.º 20.º e art.º 25.º

發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.
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[21]  N.º : I/001695

[22]  Data de pedido : 2020/12/03

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

5 8

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Um sistema de jogo com exibição de síntese de imagem.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : I/001740

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

[71]  Requerente : 

 ANGEL GROUP CO., LTD.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : SHIGETA YASUSHI

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de gestão.

[57]  R e s u m o : 

R F I D

100 21 RFID

R FID R FID

31 R F I D

123

110 R F I D 31

123

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2020/12/15  Japão

N.º 2020-207691

 2021/02/02  Japão N.º 2021-015270

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/001637 2022/05/27 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, conjugado com a alínea f) do n.º 1 do art.º 9.º
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Aviso

Considerando que o Acórdão n.º 42/2022 do Tribunal de 
Última Instância, negou provimento ao recurso jurisdicional 
interposto do Acórdão proferido no âmbito do Recurso Conten-
cioso n.º 10/2021, pelo Tribunal de Segunda Instância, que tinha 
mantido a decisão do Tribunal de Segunda Instância de anular 
o Despacho do Secretário para a Segurança n.º 118/SS/2020, de 
11 de Novembro de 2020, através do qual tinha sido aplicada a 
pena de demissão ao guarda n.º 106991 — Kuo Ho Yin.

治 安 警 察 局

通 告

42/2022

10/2021

118/

SS/2020 106991

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

P/10761 2020 5 6 19

Abverbamento (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 19, II Série, de 6 de Maio de 2020)

IL Ponte Pelletteria S.p.A. The Bridge S.p.A.

N/150512

N/150513

2022 6 1 22

Decisão Judicial (B.O. da R.A.E.M. 

n.º 22, II Série, de 6 de Junho de 2022)

O Acordão do TSI , dec larou a 

nulidade do registo das marcas.

O Acordão do TSI , dec larou a 

anulabilidade do registo das marcas.

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes: 

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/194362

N/194373

2022 5 18 20

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 

Série, de 18 de Maio de 2022)

...; compilação de estatística. . . . ; c o m p i l a ç ã o d e e s t a t í s t i c a ; 

serviços de distribuição relacionados 

com computadores e produtos 

relacionados com computadores 

(serviços de marketing).

N/195376 2022 5 18 20

Endereço (B.O. da R.A.E.M. n.º 20, II 

Série, de 18 de Maio de 2022)

Via Ciro Menotti n.º 322, 4110 0 

Modena, Itália

Via Ciro Menotti n.º 322, 41121 

Modena, Itália

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 30 de Maio de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $639,060.00

(Custo desta publicação $ 639 060,00)
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110/99/M

106991

 

 $1,257.00

司 法 警 察 局

通 告

1/DIR-PJ/2022

15/2009 26/2009

10/2022

189/2019

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Nos termos do artigo 174.º do Código de Processo Administra-
tivo Contencioso, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 110/99/M, de 13 
de Dezembro, o guarda n.º 106991 — Kuo Ho Yin é reintegra-
do no posto de guarda e escalão correspondente, da carreira do 
quadro do pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública 
da Região Administrativa Especial de Macau, os efeitos deste 
retroagem ao dia 20 de Novembro de 2020.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 8 de Junho de 
2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 1 257,00)

POLÍCIA JUDICIÁRIA

Anúncio

Despacho n.º 1/DIR-PJ/2022

Nos termos do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, dos artigos 22.º 
e 23.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 3 
do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019, 
publicado no Boletim Oficial da Região Administrativa Especial 
de Macau n.º 1, II Série, de 2 de Janeiro de 2020, alterado pelo 
Despacho do Secretário para a Segurança n.º 10/2022, determino:

1. São delegadas e subdelegadas no subdirector, substituto, 
da Polícia Judiciária, Luis Leong, as seguintes minhas compe-
tências próprias e subdelegadas:

1) Dirigir e coordenar os trabalhadores que lhe estão afectos, 
o Departamento de Investigação Criminal, o Departamento de 
Investigação de Crimes relacionados com o Jogo e Económicos 
e o Departamento de Ciências Forenses;

2) Exercer as seguintes competências no âmbito da alínea 
anterior:

(1) Aprovar o mapa de férias do pessoal;

(2) Autorizar o gozo de férias, a respectiva antecipação ou 
adiamento a pedido do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(3) Decidir sobre pedidos de acumulação de férias, com ex-
cepção do pessoal de chefia;

(4) Justificar faltas do pessoal, com excepção do pessoal de 
chefia;

(5) Autorizar licença especial ou atribuir a compensação 
prevista no caso de renúncia à licença especial do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

(6) Autorizar a participação de trabalhadores em congressos, 
seminários, colóquios, jornadas e outras actividades semelhan-
tes, quando realizados na Região Administrativa Especial de 
Macau;
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7. 

8. 189/2019

 

 $3,195.00

懲 教 管 理 局

名 單

2021/A001/PQ/CGP-

GP

 

1.º 0020 .............................................. 15.045

2.º 0097 .............................................. 14.538

(7) Proceder à assinatura e encaminhamento de correspon-
dência e expediente que decorram das competências das sub-
unidades orgânicas sob sua direcção e que não careçam de 
decisão que, por natureza, não caiba especialmente ao director;

(8) Praticar os actos previstos nas alíneas 6), 9), 10), 11) e 18) do 
n.º 1 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 189/2019.

3) Autorizar a passagem de certidões de documentos arquiva-
dos, respeitante à área de investigação criminal, com exclusão 
dos excepcionados por lei.

2. As presentes delegações e subdelegações de competências 
são feitas sem prejuízo dos poderes de avocação e superinten-
dência.

3. Dos actos praticados no uso dos poderes delegados e 
subdelegados no presente despacho cabe recurso hierárquico 
necessário.

4. O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
publicação, sem prejuízo do disposto no número seguinte.

5. São ratificados todos os actos praticados pelo subdirector, 
substituto, Luis Leong, no âmbito das competências ora 
delegadas e subdelegadas, entre 1 de Junho de 2022 e a data da 
publicação do presente despacho.

(Homologado por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 1 de Junho de 2022).

Polícia Judiciária, aos 10 de Junho de 2022.

O Director, Sit Chong Meng.

(Custo desta publicação $ 3 195,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS CORRECCIONAIS

Lista

Das classificações obtidas a partir da aplicação dos métodos 
de selecção dos candidatos ao concurso de acesso, de presta-
ção de provas, condicionado, para a admissão dos primeiros 
29 candidatos considerados aptos e melhores classificados, 
com destino à frequência do curso de formação, para o preen-
chimento, segundo a ordenação classificativa dos candidatos 
aprovados no referido curso, de 29 vagas de guarda principal, 1.º 
escalão, da carreira do Corpo de Guardas Prisionais, do quadro 
do pessoal da Direcção dos Serviços Correccionais, aberto por 
despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a Segurança, de 31 
de Maio de 2021, cujo anúncio publicado no Boletim Oficial da 
Região Administrativa Especial de Macau n.º 25, II Série, de 23 
de Junho de 2021 (Concurso n.º: 2021/A001/PQ/CGP-GP):

Candidatos aprovados:

Ordem  Nome Candidato n.º valores

1.º LAI CHI MENG 0020 ................... 15,045

2.º YANG SHAOCHENG 0097 ................... 14,538
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3.º 0108 ............................................... 14.261

4.º 0021 .............................................. 14.053

5.º 0084 .............................................. 13.821

6.º 0076 .............................................. 13.810

7.º 0174 ............................................... 13.798

8.º 0127............................................... 13.722

9.º 0078 .............................................. 13.510

10.º 0023 .............................................. 13.504

11.º 0125............................................... 13.453

12.º 0041 .............................................. 13.436

13.º 0156 ............................................... 13.323

14.º 0034 .............................................. 13.292

15.º 0104 ............................................... 13.283

16.º 0024 .............................................. 13.159

17.º 0116 ............................................... 13.148

18.º 0138 ............................................... 12.974

19.º 0152 ............................................... 12.970

20.º 頴 0012 .............................................. 12.953

21.º 0061 .............................................. 12.950

22.º 0111 ............................................... 12.942

23.º 0046 .............................................. 12.934

24.º 0103 ............................................... 12.909

25.º 0130............................................... 12.907

26.º 0007 .............................................. 12.901

27.º 0002 .............................................. 12.883

28.º 0057 .............................................. 12.870

29.º 0083 .............................................. 12.835

30.º 0180 ............................................... 12.817

31.º 0183 ............................................... 12.809

32.º 0145 ............................................... 12.801

33.º 0074 .............................................. 12.793

34.º 0178 ............................................... 12.791

35.º 0029 .............................................. 12.724

36.º 0150 ............................................... 12.683

37.º 0059 .............................................. 12.629

38.º 0011............................................... 12.623

39.º 0122............................................... 12.619

40.º 0071 .............................................. 12.577

41.º 0032 .............................................. 12.557

42.º 0010 ............................................... 12.555

43.º 0146 ............................................... 12.531

Ordem  Nome Candidato n.º valores

3.º XIAO JIAXING 0108 ................... 14,261

4.º CHOI CHI CHONG 0021 ................... 14,053

5.º LOU KUAN HEI 0084 ................... 13,821

6.º IEK MAN CHENG 0076 ................... 13,810

7.º SIO IONG IENG 0174 .................... 13,798

8.º LAM VA HONG 0127 ................... 13,722

9.º CHAN KAI SAM 0078 ................... 13,510

10.º LEUNG SENG TAK 0023 ................... 13,504

11.º LEONG SI WAI 0125 ................... 13,453

12.º CHE WA TENG 0041 ................... 13,436

13.º CHU VENG IUN 0156 ................... 13,323

14.º FOK IENG KIT 0034 ................... 13,292

15.º HO MEI IN 0104 ................... 13,283

16.º LEONG KIN MENG 0024 ................... 13,159

17.º SOU IAM IAM 0116 .................... 13,148

18.º CHAN UN CHI 0138 ................... 12,974

19.º IAN CHEOK LON 0152.................... 12,970

20.º SOU WENG MAN 0012 ................... 12,953

21.º CHEANG KIT MAN 0061 ................... 12,950

22.º AO IEONG HOU WA 0111 .................... 12,942

23.º FONG TEK LONG 0046 ................... 12,934

24.º CHEANG CHENG LIM 0103.................... 12,909

25.º LOK CHON KEONG 0130 ................... 12,907

26.º LEONG KAM PO 0007 ................... 12,901

27.º CHAN CHI SENG 0002 ................... 12,883

28.º TSUI PEDRO 0057 ................... 12,870

29.º HO SEK FAI 0083 ................... 12,835

30.º LEI WAI LON 0180 ................... 12,817

31.º LEONG KIN I 0183.................... 12,809

32.º CHEANG TEK MAN 0145 .................... 12,801

33.º TONG CHEOK PAN 0074 ................... 12,793

34.º NG IN LENG 0178 .................... 12,791

35.º LOI KA LEONG 0029 ................... 12,724

36.º LAU KAM HOU 0150 ................... 12,683

37.º LEI CHI IAN 0059 ................... 12,629

38.º CHAN HIO FONG 0011 ................... 12,623

39.º LEE CHI HUNG 0122 ................... 12,619

40.º CHEUNG HOK HIM 0071 ................... 12,577

41.º CHEONG WAI TONG 0032 ................... 12,557

42.º LAM KA WAI 0010 ................... 12,555

43.º CHAN HONG KIT 0146 .................... 12,531
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44.º 0081 .............................................. 12.483

45.º 0094 .............................................. 12.477

46.º 0109 ............................................... 12.460

47.º 0079 .............................................. 12.443

48.º 0035 .............................................. 12.442

49.º 0107 ............................................... 12.413

50.º 0048 .............................................. 12.402

51.º 0095 .............................................. 12.380

52.º 0119 ............................................... 12.369

53.º 0068 .............................................. 12.368

54.º 0179 ............................................... 12.364

55.º 0134............................................... 12.360

56.º 0067 .............................................. 12.346

57.º 0139 ............................................... 12.294

58.º 0090 .............................................. 12.270

59.º 0123............................................... 12.261

60.º 0093 .............................................. 12.210

61.º 0052 .............................................. 12.174

62.º 0030 .............................................. 12.106

63.º 0172 ............................................... 12.101

64.º 0184 ............................................... 12.088

65.º 0015 .............................................. 12.043

66.º 0121 ............................................... 12.009

67.º 0028 .............................................. 12.008

68.º 0135 ............................................... 12.003

69.º 0047 .............................................. 12.000

70.º 0132 ............................................... 11.982

71.º 0042 .............................................. 11.980

72.º 0113 ............................................... 11.956

73.º 0053 .............................................. 11.937

74.º 0100 ............................................... 11.912

75.º 0037 .............................................. 11.896

76.º 0082 .............................................. 11.887

77.º 0051 .............................................. 11.861

78.º 0005 .............................................. 11.839

79.º 0092 .............................................. 11.832

80.º 0062 .............................................. 11.772

81.º 0106 ............................................... 11.770

82.º 0102 ............................................... 11.767

83.º 0176 ............................................... 11.743

84.º 0175 ............................................... 11.726

Ordem  Nome Candidato n.º valores

44.º MAN SHUK FAN 0081 ................... 12,483

45.º LOI KAT SAN 0094 ................... 12,477

46.º NG WAI HON 0109 ................... 12,460

47.º LAM WA IO 0079 ................... 12,443

48.º LAM WAI TEK 0035 ................... 12,442

49.º IUN WAI 0107 ................... 12,413

50.º LAI SAO CHU 0048 ................... 12,402

51.º LAO IAN 0095 ................... 12,380

52.º WAI DAVID 0119 .................... 12,369

53.º LEONG MAN WA 0068 ................... 12,368

54.º HO HOI IAN 0179 .................... 12,364

55.º LAM KENG IP 0134 ................... 12,360

56.º LEONG TAK I 0067 ................... 12,346

57.º LEONG CHI HONG 0139 ................... 12,294

58.º LAM WAI TAT 0090 ................... 12,270

59.º CHONG IO FAI 0123 ................... 12,261

60.º CHAO KAM HONG 0093 ................... 12,210

61.º LOU ON LAI 0052 ................... 12,174

62.º LAI KA SAM 0030 ................... 12,106

63.º LIO CHI WAI 0172 .................... 12,101

64.º HOI IOK TENG 0184 ................... 12,088

65.º WONG CHI IONG 0015 ................... 12,043

66.º CHAN IENG CHEONG 0121 ................... 12,009

67.º CHU SIO LAN 0028 ................... 12,008

68.º LEI CHON 0135 ................... 12,003

69.º LEONG WAN IN 0047 ................... 12,000

70.º TAM KIN SAN 0132 ................... 11,982

71.º CHAN KA WAI 0042 ................... 11,980

72.º TAM WAI LON 0113.................... 11,956

73.º LEONG WAI KUAN 0053 ................... 11,937

74.º LAM LAP KAI 0100 ................... 11,912

75.º WONG KA IAN 0037 ................... 11,896

76.º SIO WAI KIT 0082 ................... 11,887

77.º CHOI UN SIO 0051 ................... 11,861

78.º LOU IENG HOU 0005 ................... 11,839

79.º LEONG HENG WA 0092 ................... 11,832

80.º CHOW KA HOU 0062 ................... 11,772

81.º CHAN CHI CHEONG 0106 ................... 11,770

82.º LAM KA KEI 0102 ................... 11,767

83.º FAN KA KAN 0176 .................... 11,743

84.º HOI HIO LONG 0175 .................... 11,726
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85.º 0027 .............................................. 11.693

86.º 0191 ............................................... 11.674

87.º 0073 .............................................. 11.624

88.º 0143 ............................................... 11.524

89.º 0069 .............................................. 11.521

90.º 0006 .............................................. 11.457

91.º 0128 .............................................. 11.454

92.º 0142 ............................................... 11.427

93.º 0133 ............................................... 11.423

94.º 0004 .............................................. 11.363

95.º 0031 .............................................. 11.353

96.º 0114 ............................................... 11.342

97.º 0050 .............................................. 11.330

98.º 0043 .............................................. 11.327

99.º 0080 .............................................. 11.215

100.º 0115 ............................................... 11.194

101.º 0033 .............................................. 11.156

102.º 0058 .............................................. 11.128

103.º 0063 .............................................. 10.963

104.º 0003 .............................................. 10.906

105.º 0014 ............................................... 10.771

106.º 0161 ............................................... 10.722

1 0157 b

2 0087 a

3 0064 b

4 0055 b

5 0148 b

6 0177 b

7 0163 b

8 0091 b

9 0065 b

10 0120 b

a

b

13/2006 23/2017

14/2016

Ordem  Nome Candidato n.º valores

85.º CHAN KA HOU 0027 ................... 11,693

86.º CHU SENG UN 0191.................... 11,674

87.º WONG KA MAN 0073 ................... 11,624

88.º CHAN CHONG LAI 0143 .................... 11,524

89.º NG KA CHON 0069 ................... 11,521

90.º SOU KENG CHIO 0006 ................... 11,457

91.º CHAN SAI CHEONG 0128 ................... 11,454

92.º SOU CHAN HENG 0142 .................... 11,427

93.º CHIO NGAI KEONG 0133 ................... 11,423

94.º LEI CHIN HANG 0004 ................... 11,363

95.º CHAN KUN IO 0031 ................... 11,353

96.º NG HOI KUAN 0114 .................... 11,342

97.º TAM WAI CHONG 0050 ................... 11,330

98.º IEONG TAK CHI 0043 ................... 11,327

99.º NG KA WA 0080 ................... 11,215

100.º LOK CHOU HEI 0115.................... 11,194

101.º WONG KENG IN 0033 ................... 11,156

102.º UN KA MAN 0058 ................... 11,128

103.º WONG MAN CHON 0063 ................... 10,963

104.º CHEANG KA KENG 0003 ................... 10,906

105.º VONG NGAI CHON 0014 ................... 10,771

106.º LEONG FU HANG 0161 .................... 10,722

Candidatos excluídos:

Ordem n.º Nome Candidato n.º Nota

1 AO IEONG MAN 0157 b)

2 CHEANG KA LON 0087 a)

3 CHOI POU HONG 0064 b)

4 HONG PENG LEI 0055 b)

5 IAN MAN U 0148 b)

6 IP CHI HANG 0177 b)

7 LEI KIM FAI 0163 b)

8 SI TOU CHIT IN 0091 b)

9 WONG CHI IEONG 0065 b)

10 WONG CHON MAN 0120 b)

Notas:

a) Excluído por falta no exame psicológico e na entrevista 
profissional.

b) Por o exame psicológico ser classificado com a menção 
«não favorável».

Nos termos do artigo 29.º do Regulamento Administrativo 
n.º 13/2006, conjugado com o artigo 36.º do Regulamento Admi-
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 $9,332.00

教 育 及 青 年 發 展 局

通 告

2/2022 10/2017

18/2018

UM-N18-MA5-2222Z-08

14/2006

nistrativo n.º 14/2016, alterado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 23/2017, os candidatos podem interpor recurso da presente 
lista, no prazo de dez dias úteis (entre 16 de Junho e 29 de 
Junho de 2022), a contar do dia seguinte à data da sua publica-
ção para a entidade que autorizou a abertura do concurso.

(Homologada por despacho do Ex.mo Senhor Secretário para a 

Segurança, de 7 de Junho de 2022).

Direcção dos Serviços Correccionais, aos 2 de Junho de 2022.

O Júri:

Presidente: Lao Iun Cheng, chefe da Divisão de Segurança e 
Vigilância.

Vogais efectivos: Lam Hoi Chak, chefe da Divisão de Apoio 
aos Assuntos Prisionais, substituto; e

Leong Kun Lim, subcomissário (chefia funcional).

(Custo desta publicação $ 9 332,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E DE 

DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

Aviso

Torna-se público, nos termos e para efeitos do artigo 15.º da 
Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), alterada pela Lei 
n.º 2/2022, conjugado com o n.º 3 do artigo 22.º e com o artigo 
23.º do Regulamento Administrativo n.º 18/2018 (Estatuto do 
ensino superior) que, por meu despacho de 9 de Junho de 2022, 
foi registado o curso do ensino superior a seguir indicado:

Designação do curso: curso de mestrado em Ciências Sociais 
(Gestão da Segurança Pública)

Denominação da instituição do ensino superior (e a unidade 
académica, se aplicável): Universidade de Macau — Faculdade 
de Ciências Sociais e Escola Superior das Forças de Segurança 
de Macau

Grau, diploma ou certificado que o curso confere: Grau de 
mestre

N.º de registo: UM-N18-MA5-2222Z-08

Informação básica do curso:

— Nos termos do disposto na alínea 18) do n.º 1 do artigo 
18.º dos Estatutos da Universidade de Macau, aprovados pela 
Ordem Executiva n.º 14/2006, o Conselho da Universidade de 
Macau, por deliberação tomada na sua 3.ª sessão, realizada no 
dia 19 de Abril de 2022, aprovou a proposta do Senado, no sen-
tido de criar o curso de mestrado em Ciências Sociais (Gestão 
da Segurança Pública), ministrado conjuntamente pela Univer-
sidade de Macau e pela Escola Superior das Forças de Segu-
rança de Macau, e aprovou a organização científico-pedagógica 
e o plano de estudos do respectivo curso.

— Da parte da Universidade de Macau, compete à Faculda-
de de Ciências Sociais o funcionamento do curso de mestrado 
acima referido.
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附件一

社會科學碩士學位（治安管理）課程

學術與教學編排

2/2022 10/2017

33

附件二

社會科學碩士學位（治安管理）課程

學習計劃

學科單元／科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
do curso referido, constam dos Anexos I e II ao presente aviso 
e dele fazem parte integrante. 

— Os estudantes que concluam o plano de estudos acima re-
ferido e preencham os outros requisitos de graduação, podem 
obter o grau de mestre em Ciências Sociais, conferido conjun-
tamente pela Universidade de Macau e pela Escola Superior 
das Forças de Segurança de Macau.

— A organização científico-pedagógica e o plano de estudos 
referidos, aplicam-se aos estudantes que iniciem a frequência 
do curso no ano lectivo de 2022/2023.

Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento 
da Juventude, aos 9 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Kong Chi Meng.

––––––––––

ANEXO I

Organização científico-pedagógica do curso de mestrado 
em Ciências Sociais (Gestão da Segurança Pública)

1. Designação do grau académico atribuído do curso: Mes-
trado em Ciências Sociais 

2. Ramo de conhecimento: Ciências Sociais

3. Especialidade: Gestão da Segurança Pública

4. Duração normal do curso: dois anos lectivos

5. Língua(s) veicular(es): Chinês

6. Condições de candidatura: de acordo com o disposto no 
n.º 8 do artigo 20.º da Lei n.º 10/2017 (Regime do ensino superior), 
alterada pela Lei n.º 2/2022.

7. Requisitos de graduação: 

1) O número de unidades de crédito necessário à conclusão 
do curso é de 33 unidades de crédito.

2) A obtenção do grau de mestre está ainda condicionada à 
elaboração, entrega, apresentação e aprovação de um relatório 
final, após o estágio profissional.

 
ANEXO II

Plano de estudos do curso de mestrado 
em Ciências Sociais (Gestão da Segurança Pública)

Unidades curriculares/ 
/ Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Métodos de Investiga-
ção de Ciências Poli-
ciais Obrigatória 45 3

Estudos da Ciência de 
Investigação » 45 3
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學科單元／科目 種類 面授學時 學分

45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" 45 3

" * 3

總學分 33

* 675

 $5,482.00

衛 生 局

公 告

A06/TDT/FAR/2022

18/2020 7/2010

2/2021 14/2009

21/2021

14/2016

Unidades curriculares/ 
/ Disciplinas

Tipo
Horas de 

ensino 
presencial

Unidades
de crédito

Teoria Criminológica Obrigatória 45 3

Tácticas e Prática de 
Policiamento » 45 3

Estratégias e Prática 
da Prevenção e Con-
trolo para a Segurança 
Pública » 45 3

Teorias e Prática de 
C i ê n c i a s Ju r í d i c o -
-Criminais » 45 3

Teorias e Prática de 
Policiamento Comuni-
tário » 45 3

Tecnologia Moderna 
de Policiamento » 45 3

Problemas Socia is e 
Governação » 45 3

Relações Públ icas e 
Técnicas de Comuni-
cação com os Media » 45 3

Estágio e Relatório » --* 3

Número total de unidades de crédito 33

* O número de horas do estágio é de 675.

(Custo desta publicação $ 5 482,00)

SERVIÇOS DE SAÚDE

Anúncios

(Ref. do Concurso n.º A06/TDT/FAR/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 refe-
rente à abertura do concurso de acesso, de prestação de pro-
vas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 7/2010 (Regime da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica), alterada pela Lei 
n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos traba-
lhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 e 
no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalha-
dores dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo 
Regula mento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento 
de quatro lugares de técnico de diagnóstico e terapêutica 
principal, 1.º escalão, área funcional farmacêutica, da carreira 
de técnico de diagnóstico e terapêutica, providos em regime de 
contrato administrativo de provimento dos Serviços de Saúde, 
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 $1,462.00

A05/FAR/2022

18/2020

6/2010

2/2021 14/2009

21/2021 14/2016

 

 $1,224.00

澳 門 大 學

通 告

Pan Hui

com cinco dias úteis de prazo para a apresentação de candida-
turas, a contar do primeiro dia útil imediato ao da publicação 
do presente anúncio no Boletim Oficial da Região Administra-
tiva Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 10 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 462,00)

(Ref. do Concurso n.º A05/FAR/2022)

Torna-se público que se encontra afixado, na Divisão de 
Pessoal dos Serviços de Saúde, situada no Centro Hospitalar 
Conde de São Januário, na Estrada do Visconde de S. Januá-
rio, e publicado na página electrónica destes Serviços, o aviso 
referente à abertura do concurso de acesso, de prestação de 
provas, condicionado aos trabalhadores dos Serviços de Saúde, 
nos termos definidos na Lei n.º 6/2010 (Regime das carreiras 
de farmacêutico e de técnico superior de saúde), alterada pela 
Lei n.º 18/2020, Lei n.º 14/2009 (Regime das carreiras dos tra-
balhadores dos serviços públicos), alterada pela Lei n.º 2/2021 
e no Regulamento Administrativo n.º 14/2016 (Recrutamento, 
selecção e formação para efeitos de acesso dos trabalhadores 
dos serviços públicos), republicado e renumerado pelo Regu-
lamento Administrativo n.º 21/2021, para o preenchimento de 
quatro lugares de farmacêutico sénior, 1.º escalão, da carreira 
de farmacêutico, providos em regime de contrato administrati-
vo de provimento dos Serviços de Saúde, com cinco dias úteis 
de prazo para a apresentação de candidaturas, a contar do pri-
meiro dia útil imediato ao da publicação do presente anúncio no 
Boletim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau.

Serviços de Saúde, aos 10 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Lo Iek Long.

(Custo desta publicação $ 1 224,00)

UNIVERSIDADE DE MACAU

Avisos

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pelo 
reitor da Universidade de Macau, que foi publicada no aviso 
da Universidade de Macau no Boletim Oficial da Região Ad-
ministrativa Especial de Macau n.º 47, II Série, de 20 de No-
vembro de 2019, o director do Instituto de Física Aplicada e 
Engenharia de Materiais da Universidade de Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do Instituto de Física Aplicada 
e Engenharia de Materiais, Pan Hui, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Aprovar o gozo de férias, bem como aceitar a justificação 
das faltas ao serviço dos trabalhadores subordinados;
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Pan Hui

$15,000.00

2) Aprovar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
por parte dos trabalhadores subordinados;

3) Praticar todos os actos necessários à avaliação de desem-
penho dos trabalhadores subordinados, tendo em conta os pa-
râmetros previamente definidos;

4) Assinar correspondência oficial e documentos relativos 
aos assuntos no âmbito das suas competências, necessários 
para executar as decisões tomadas pelas entidades competentes.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 13 de Maio de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publica-
ção.

Universidade de Macau, 1 de Junho de 2022.

O Director do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de 
Materiais, Tang Zikang.

 

Nos termos do artigo 38.º do Código do Procedimento Ad-
ministrativo e do n.º 3 da delegação de poderes aprovada pela 
Comissão de Gestão Financeira da Universidade de Macau, 
que foi publicada no aviso da Universidade de Macau no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau n.º 47, 
II Série, de 20 de Novembro de 2019, o director do Instituto de 
Física Aplicada e Engenharia de Materiais da Universidade de 
Macau decidiu:

1. Subdelegar no subdirector do Instituto de Física Aplicada 
e Engenharia de Materiais, Pan Hui, ou no seu substituto, os 
poderes para a prática dos seguintes actos:

1) Autorizar a realização de despesas inseridas no orçamen-
to privativo da Universidade de Macau, no âmbito da unidade 
que supervisiona, até ao montante de $ 15 000,00 (quinze mil 
patacas);

2) Quando se trate da aquisição de obras, bens e serviços a 
realizar com dispensa das formalidades de concurso, consulta 
ou da celebração de contrato escrito, o valor referido na alínea 
anterior é reduzido a metade;

3) Autorizar as despesas com horas extraordinárias dos tra-
balhadores subordinados.

2. A presente subdelegação de poderes é feita sem prejuízo 
dos poderes de superintendência e avocação do delegante e do 
subdelegante.
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 $3,975.00

教 育 基 金

公 告

2022/2023 2023/2024

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. $264,000.00

9003857873

8. 

9. 

10. 

229/2020 21/2020

27/97/M

1– 13–

3. Dos actos praticados no exercício dos poderes ora subdele-
gados cabe recurso hierárquico necessário.

4. São ratificados todos os actos praticados pelo subdelegado, 
ou pelo seu substituto, no âmbito dos poderes ora subdelega-
dos, entre o dia 13 de Maio de 2022 e a data da publicação do 
presente aviso no Boletim Oficial da Região Administrativa 
Especial de Macau.

5. A presente decisão entra em vigor na data da sua publicação.

Universidade de Macau, 1 de Junho de 2022.

O Director do Instituto de Física Aplicada e Engenharia de 
Materiais, Tang Zikang.

(Custo desta publicação $ 3 975,00)

FUNDO EDUCATIVO

Anúncio

Concurso público para a Aquisição de Seguro Escolar 

para os Alunos do Ensino Não Superior nos Anos 

Escolares de 2022/2023 e 2023/2024

1. Entidade adjudicante: Secretária para os Assuntos Sociais 
e Cultura.

2. Entidade que põe o serviço a concurso: Fundo Educativo.

3. Modalidade do concurso: concurso público.

4. Objecto do concurso: aquisição de seguro escolar para os 
alunos do ensino não superior.

5. Período da prestação de serviços: 1 de Setembro de 2022 a 
31 de Agosto de 2024.

6. Prazo de validade das propostas: noventa dias, a contar da 
data do acto público do concurso, prorrogável, nos termos pre-
vistos no programa do concurso.

7. Caução provisória: $264 000,00 (duzentas e sessenta e 
quatro mil) patacas, a prestar mediante garantia bancária 
aprovada nos termos legais ou depósito em numerário, à ordem 
do Fundo Educativo, no Banco Nacional Ultramarino (conta 
n.º 9003857873).

8. Caução definitiva: 4% do preço total da adjudicação. 

9. Preço base: não há.

10. Condições de admissão: podem candidatar-se as segura-
doras registadas na Autoridade Monetária de Macau, autoriza-
das a operar o Ramo 1. «Acidentes (pessoais e de trabalho)» e 
o Ramo 13. «Responsabilidade Civil Geral», previstos na Secção 
III da Tabela de Ramos de Seguro, nos termos do disposto no 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 229/2020, que republicou 
o Decreto-Lei n.º 27/97/M (Regime jurídico da actividade 
seguradora) de 30 de Junho, alterado pela Lei n.º 21/2020. 
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11. 

7-9

1

1

12

12. 

7-9

2

2

63/85/M

13. 

7-9

M /8 M /1

/

http://www.

dsedj.gov.mo

14. 

 60%

35%

11. Local, dia e hora limite para entrega das propostas 

Local: Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvi-
mento da Juventude, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

Dia e hora limite (Nota 1): 12,00 horas do dia 7 de Julho de 2022.

(Nota 1): Em caso de suspensão dos serviços da DSEDJ no 
dia e na hora originalmente determinados para a entrega das 
propostas, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de 
força maior, o dia e a hora limite para a entrega das propostas 
serão adiados para a mesma hora do primeiro dia útil seguin-
te. O dia e a hora do acto público do concurso originalmente 
estabelecidos no ponto 12 serão adiados para a mesma hora do 
primeiro dia útil seguinte ao dia limite para a entrega das pro-
postas.

12. Local, dia e hora do acto público do concurso

Local: Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvi-
mento da Juventude, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

Dia e hora (Nota 2): 10,00 horas do dia 8 de Julho de 2022.

(Nota 2): Em caso de suspensão dos serviços da DSEDJ no 
dia e na hora originalmente determinados para o acto público 
do concurso, devido à ocorrência de tufão ou por motivos de 
força maior, o dia e a hora estabelecidos para o acto público do 
concurso serão adiados para a mesma hora do primeiro dia útil 
seguinte.

Em conformidade com o disposto no artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os concorrentes ou os seus 
representantes legais devem estar presentes no acto público do 
concurso para esclarecerem dúvidas relativas aos documentos 
constantes das suas propostas, que eventualmente surjam.

13. Local, dia e hora e outras observações para consulta do 
processo e obtenção da cópia

Local: Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvi-
mento da Juventude, Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, 
Macau.

Dia: a partir da data da publicação do presente anúncio e até 
à data e hora limite para entrega das propostas do concurso 
público.

Hora: dentro das horas de expediente.

Outras observações: os interessados podem obter a cópia 
do processo do concurso mediante apresentação de cópia do 
modelo M/8 (Contribuição Industrial — Conhecimento de 
Cobrança), cópia do modelo M/1 (Contribuição Industrial — 
Declaração de Início de Actividade/Alterações) ou do carimbo 
da empresa e o devido registo. Para além disso, o processo do 
concurso pode também ser descarregado através da página 
electrónica da DSEDJ (http://www.DSEDJ.gov.mo).

14. Modalidades de apreciação e respectivos factores de pon-
deração

— Prémio de seguro: 60%;

— Qualidade dos serviços: 35%;
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• 10%

• / 5%

5%

15. 

7-9

ht tp://w w w.

dsedj.gov.mo

 

 $5,165.00

環 境 保 護 局

通 告

009/DSPA/2022

14/2009

15/2009

26/2009

14/2021

• Conteúdos relativos à cobertura da garantia: 20%

• Processo de indemnização: 10%

• Descontos/reembolso do prémio: 5% 

— Experiências semelhantes: 5%.

15. Junção de esclarecimentos:

Para tomarem conhecimento de eventuais esclarecimentos 
adicionais, as empresas concorrentes devem comparecer na 
sede da DSEDJ (Avenida de D. João IV, n.os 7-9, 1.º andar, Macau) 
ou consultar o website da DSEDJ (http://www.dsedj.gov.mo), a 
partir da data da publicação do presente anúncio e até à data 
e hora limite para entrega das propostas do concurso público.

Fundo Educativo, aos 10 de Junho de 2022.

O Presidente do Conselho Administrativo, Kong Chi Meng, 
director da DSEDJ.

(Custo desta publicação $ 5 165,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL

Aviso

Despacho n.º 009/DSPA/2022

Nos termos da alínea 6) do artigo 5.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2009 (Organização e funcionamento da Direcção 
dos Serviços de Protecção Ambiental), do artigo 10.º da 
Lei n.º 15/2009 (Disposições Fundamentais do Estatuto do 
Pessoal de Direcção e Chefia) e dos artigos 22.º e 23.º do Regu-
lamento Administrativo n.º 26/2009 (Disposições complemen-
tares do estatuto do pessoal de direcção e chefia), e usando da 
faculdade conferida pelo n.º 3 do Despacho do Secretário para 
os Transportes e Obras Públicas n.º 14/2021, determino:

1. É delegada no subdirector, Ip Kuong Lam, a competência 
para a prática dos seguintes actos referentes à superintendência 
do Departamento de Controlo da Poluição Ambiental e da Divi-
são de Organização e Informática:

1) Assinar os avisos e anúncios relativos a actos de gestão 
corrente, visar e assinar os documentos que careçam de tal for-
malidade na tramitação de assuntos correntes, com excepção 
da assinatura dos avisos, anúncios e expediente referentes a 
concursos públicos para adjudicação, aspecto que é objecto de 
delegação de competências específicas;

2) Homologar a avaliação do desempenho do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

3) Assinar as declarações de vencimento, as declarações de 
serviço e os registos biográficos do respectivo pessoal;

4) Aprovar o mapa de férias e suas alterações, do respectivo 
pessoal;
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5) Autorizar o gozo de férias e a antecipação do gozo de férias 
do ano civil seguinte, a pedido do trabalhador;

6) Decidir sobre a transferência do gozo de férias, a pedido 
do trabalhador;

7) Autorizar a transferência, por conveniência de serviço, de 
dias de férias vencidos ou acumulados, nos termos legais;

8) Autorizar a justificação das faltas do respectivo pessoal;

9) Autorizar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
até ao limite legalmente previsto.

2. É delegada no subdirector, Hoi Chi Leong, a competência 
para a prática dos seguintes actos referentes à superintendência 
do Departamento de Desenvolvimento e Gestão do Sector 
Energético:

1) Assinar os avisos e anúncios relativos a actos de gestão 
corrente, visar e assinar os documentos que careçam de tal for-
malidade na tramitação de assuntos correntes, com excepção 
da assinatura dos avisos, anúncios e expediente referentes a 
concursos públicos para adjudicação, aspecto que é objecto de 
delegação de competências específicas;

2) Homologar a avaliação do desempenho do pessoal, com 
excepção do pessoal de chefia;

3) Assinar as declarações de vencimento, as declarações de 
serviço e os registos biográficos do respectivo pessoal;

4) Aprovar o mapa de férias e suas alterações, do respectivo 
pessoal;

5) Autorizar o gozo de férias e a antecipação do gozo de férias 
do ano civil seguinte, a pedido do trabalhador;

6) Decidir sobre a transferência do gozo de férias, a pedido 
do trabalhador;

7) Autorizar a transferência, por conveniência de serviço, de 
dias de férias vencidos ou acumulados, nos termos legais;

8) Autorizar a justificação das faltas do respectivo pessoal;

9) Autorizar a prestação de serviço em horas extraordinárias 
até ao limite legalmente previsto.

3. São delegadas na chefe do Departamento de Planeamento 
e Avaliação Ambiental, Chan Mei Pou, na chefe do Departa-
mento de Sensibilização, Educação e Cooperação Ambiental, 
Un In Lin, no chefe do Departamento de Desenvolvimento e 
Gestão do Sector Energético, Lou Sam Cheong e no chefe do 
Centro de Gestão de Infra-estruturas Ambientais, Chan Kwok 
Ho, as competências para a prática dos seguintes actos no âm-
bito dos respectivos departamentos e do Centro:

1) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

2) Visar as requisições de materiais destinadas ao próprio 
departamento e ao próprio Centro;
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3) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores 
e os documentos necessários à instrução dos processos e à 
execução de decisões, assumidas pelo próprio departamento e 
pelo Centro;

4) Aprovar as alterações ao mapa de férias do respectivo 
pessoal;

5) Autorizar o gozo de férias e a antecipação do gozo de 
férias do ano civil seguinte, a pedido do trabalhador;

6) Autorizar a justificação das faltas do respectivo pessoal.

4. São delegadas no chefe da Divisão de Inspecção Ambiental, 
Chio Chan Wa, no chefe da Divisão de Prevenção da Poluição 
Ambiental, Choi Seng Fai, no chefe da Divisão de Planeamento 
Ambiental, Ng Si Io, na chefe da Divisão de Avaliação e Moni-
torização Ambiental, Leung Yuen Fun, na chefe da Divisão de 
Sensibilização e Educação Ambiental, Vong Sao Kun, no chefe 
da Divisão de Cooperação Ambiental, Leong Chi Chong e no 
chefe da Divisão de Organização e Informática, Fong Man On, 
as competências para a prática dos seguintes actos no âmbito 
das respectivas divisões:

1) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

2) Visar as requisições de materiais destinadas à própria 
divisão;

3) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores 
e os documentos necessários à instrução dos processos e à 
execução de decisões, assumidas pela própria divisão;

4) Aprovar as alterações ao mapa de férias do respectivo 
pessoal;

5) Autorizar o gozo de férias e a antecipação do gozo de férias 
do ano civil seguinte, a pedido do trabalhador;

6) Autorizar a justificação das faltas do respectivo pessoal.

5. É delegada no chefe da Divisão Administrativa e Finan-
ceira, substituto, Un Man Long, a competência para a prática 
dos seguintes actos no âmbito da própria divisão:

1) Autorizar a ausência temporária do respectivo pessoal do 
seu posto de trabalho, nos períodos da manhã ou da tarde do 
horário diário de trabalho obrigatório;

2) Visar as requisições de materiais destinadas às subunidades 
da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental;

3) Assinar os ofícios que comunicam despachos superiores 
e os documentos necessários à instrução dos processos e à 
execução de decisões, assumidas pela própria divisão;

4) Aprovar as alterações ao mapa de férias do respectivo 
pessoal;

5) Autorizar o gozo de férias e a antecipação do gozo de férias 
do ano civil seguinte, a pedido do trabalhador;

6) Autorizar a justificação das faltas do respectivo pessoal;
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7) Assinar as guias de apresentação de pessoal;

8) Assinar e autenticar os cartões de acesso aos cuidados 
de saúde do pessoal da Direcção dos Serviços de Protecção 
Ambiental;

9) Confirmar se as facturas relativas ao processo de aquisi-
ção de bens e serviços reúnem as condições de pagamento;

10) Visar os documentos comprovativos de despesas efectu-
adas pela Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental que, 
no âmbito da norma reguladora da contabilidade pública, de-
viam ser visados pela entidade delegante.

6. É subdelegada no subdirector, Ip Kuong Lam, a competência 
para a prática dos seguintes actos referentes à superintendência 
do Departamento de Controlo da Poluição Ambiental e da 
Divisão de Organização e Informática:

1) Assinar documento comprovativo de contagem e liquida-
ção do tempo de serviço prestado pelo respectivo pessoal;

2) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, e na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo 
pessoal, nos termos legais;

3) Autorizar a participação do respectivo pessoal em con-
gressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades 
semelhantes, quando realizados na RAEM, desde que não impli-
quem despesas nem encargos;

4) Determinar as deslocações em missão oficial do respec-
tivo pessoal à Região Administrativa Especial de Hong Kong 
e ao Interior da China, de que resulte direito à percepção de 
ajudas de custo diárias, até ao limite de um dia;

5) Assinar os ofícios ou comunicações escritas sob quaisquer 
formas que as subunidades acima referidas emitam para enti-
dades públicas e privadas da RAEM.

7. É subdelegada no subdirector, Hoi Chi Leong, a compe-
tência para a prática dos seguintes actos referentes à superin-
tendência do Departamento de Desenvolvimento e Gestão do 
Sector Energético:

1) Assinar documento comprovativo de contagem e liquida-
ção do tempo de serviço prestado pelo respectivo pessoal;

2) Autorizar a atribuição dos prémios de antiguidade e sub-
sídios previstos no Estatuto dos Trabalhadores da Administra-
ção Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 
de 21 de Dezembro, e na Lei n.º 2/2011 (Regime do prémio de 
antiguidade e dos subsídios de residência e de família) ou nos 
contratos e a atribuição do prémio de tempo de contribuição 
previsto no Regime de Previdência dos Trabalhadores dos Ser-
viços Públicos, estabelecido pela Lei n.º 8/2006, ao respectivo 
pessoal, nos termos legais;
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3) Autorizar a participação do respectivo pessoal em con-
gressos, seminários, colóquios, jornadas e outras actividades 
semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau, doravante designada por RAEM, desde 
que não impliquem despesas nem encargos;

4) Determinar as deslocações em missão oficial do respec-
tivo pessoal à Região Administrativa Especial de Hong Kong 
e ao Interior da China, de que resulte direito à percepção de 
ajudas de custo diárias, até ao limite de um dia;

5) Assinar os ofícios ou comunicações escritas sob quaisquer 
formas que as subunidades acima referidas emitam para enti-
dades públicas e privadas da RAEM.

8. A delegação e subdelegação para a assinatura de expe-
diente não abrangem o expediente que deva ser endereçado 
aos Gabinetes do Chefe do Executivo e dos Secretários, à Assem-
bleia Legislativa, aos Gabinetes do Presidente do Tribunal de 
Última Instância e do Procurador, ao Comissariado contra a 
Corrupção, ao Comissariado da Auditoria, aos Serviços de 
Polícia Unitários, aos Serviços de Alfândega, nem do que deva 
ser dirigido aos organismos e entidades situados no exterior da 
RAEM.

9. As presentes delegações e subdelegações de competências 
não impedem o exercício dos poderes de avocação e superin-
tendência.

10. Dos actos praticados no uso de competências delegadas e 
subdelegadas no presente despacho, cabe recurso hierárquico 
necessário.

11. São ratificados os actos praticados pelo chefe da Divisão 
Administrativa e Financeira, substituto, Un Man Long, no 
âmbito das competências ora delegadas, desde 1 de Junho de 
2022.

12. É revogado o Despacho n.º 005/DSPA/2022, de 17 de 
Fevereiro de 2022.

13. O presente despacho produz efeitos a partir da data da 
sua publicação.

(Homologadas as subdelegações de competência, por despacho 

do Ex.mo Senhor Secretário para os Transportes e Obras 

Públicas, de 1 de Junho de 2022).

Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental, aos 6 de Junho 
de 2022.

O Director dos Serviços, Tam Vai Man.

(Custo desta publicação $ 10 986,00)

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLÓGICOS 

E GEOFÍSICOS

Aviso

Faz-se público que, por despacho do Secretário para os 
Transportes e Obras Públicas, de 31 de Maio de 2022, e nos 
termos do Regulamento Administrativo n.º 14/2016 «Recruta-
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mento, selecção e formação para efeitos de acesso dos traba-
lhadores dos serviços públicos», republicado e renumerado 
pelo Regulamento Administrativo n.º 21/2021, da Lei n.º 14/2009 
«Regime das carreiras dos trabalhadores dos serviços públicos» 
e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de Trabalho nos Ser-
viços Públicos», com as alterações introduzidas pela Lei n.º 2/2021, 
se encontra aberto o concurso de avaliação de competências 
profissionais ou funcionais, comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada, para o preenchimento de dois lugares vagos no 
quadro, e de um lugar vago, em regime de contrato administrativo 
de provimento, de técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da 
carreira de técnico superior, área de engenharia electrónica e 
de telecomunicações, da Direcção dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos, 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 de um concurso de avaliação de competências pro-
fissionais ou funcionais comum, externo, do regime de gestão 
uniformizada e consiste na avaliação das competências específicas 
necessárias ao exercício de funções de técnico superior na área 
de engenharia electrónica e de telecomunicações.

A validade do concurso é de dois anos, a contar da data da 
publicação da lista classificativa final na página electrónica dos 
concursos da função pública, para o preenchimento dos lugares 
vagos e dos que venham a vagar nesta Direcção de Serviços, na 
mesma forma de provimento, na mesma carreira, categoria e 
área funcional.

2. Caracterização do conteúdo funcional

Funções consultivas, de investigação, estudo, concepção 
e adaptação de métodos e processos científico-técnicos, de 
âmbito geral ou especializado, executadas com autonomia e 
responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior, 
requerendo uma especialização e formação básica do nível de 
licenciatura ou equiparada, ou mestrado, ou doutoramento que 
corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira 
grau de licenciatura.

3. Conteúdo funcional

Elabora pareceres e efectua estudos de natureza científico-
-técnica na área de engenharia electrónica e de telecomunica-
ções, tendo em vista a fundamentação de tomada de decisões; 
participa em reuniões para análise de projectos ou programas; 
participa na concepção, redacção e implementação de projectos; 
procede à adaptação de métodos e processos científico-técnicos; 
propõe soluções com base em estudos e tratamento de dados; 
exerce funções consultivas; supervisão ou coordenação de 
outros trabalhadores; e efectua gestão, planeamento, estabele-
cimento e manutenção dos equipamentos electrónicos e eléctricos 
e das instalações de telecomunicações nestes Serviços.

4. Vencimento, direitos e regalias

O técnico superior de 2.ª classe, 1.º escalão, vence pelo índice 
de vencimento 430, nível 5, constante do Mapa 2 do Anexo I da 
Lei n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos 
serviços públicos», com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 2/2021 e pela Lei n.º 4/2017, e usufrui dos direitos e regalias 
previstos no regime geral da Função Pública.
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5. Forma de provimento

Caso a contratação seja feita mediante contrato administra-
tivo de provimento, é precedida de seis meses de período expe-
rimental, nos termos do artigo 5.º da Lei n.º 12/2015 «Regime do 
Contrato de Trabalho nos Serviços Públicos», com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 2/2021.

6. Condições de candidatura

Podem candidatar-se os indivíduos que possuam licenciatura 
ou equiparado, ou mestrado ou doutoramento que corresponda 
a um ciclo de estudos integrados que não confira grau de licen-
ciatura, em engenharia electrónica, engenharia de telecomu-
nicações, engenharia eléctrica ou afins, satisfaçam os demais 
requisitos gerais para o desempenho de funções públicas, nos 
termos da legislação em vigor, nomeadamente: ser residente 
permanente da Região Administrativa Especial de Macau; 
maioridade; capacidade profissional, aptidão física e mental, 
até ao termo do prazo da apresentação de candidatura (até 
ao dia 27 de Junho de 2022) e se encontrem nas situações 
indicadas no n.º 2 do artigo 12.º do Regulamento Adminis-
trativo n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para 
efeitos de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 
republicado e renumerado pelo Regulamento Administrativo 
n.º 21/2021.

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 (16 de Junho a 27 de Junho de 2022).

7.2 A candidatura ao concurso é formalizada em suporte pa-
pel ou em suporte electrónico, mediante a apresentação de 
requerimento «Ficha de Inscrição em Concurso de Avaliação 
de Competências Profissionais ou Funcionais», aprovado pelo 
Despacho 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 candida-
turas e no horário de expediente (segunda a quinta-feira entre 
as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,45 horas, sexta-
-feira entre as 9,00 e as 13,00 horas e entre as 14,30 e as 17,30 
horas), no Núcleo Administrativo e Financeiro da Direcção 
dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, sito na Rampa do 
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Observatório da Taipa Grande, Taipa. 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 electró-
nico para a apresentação de candidaturas ao regime de gestão 
uniformizada, disponibilizado através da plataforma electróni-
ca uniformizada (o acesso à plataforma pode ser feito através 
da página electrónica http://concurso-uni.safp.gov.mo/ e da 
aplicação do telemóvel «Acesso comum aos serviços públicos 
da RAEM»), dentro do prazo de apresentação de candida-
turas. 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, ou até às 17,30 horas, quando este calhe numa sexta-
-feira.

8. Documentos a apresentar na candidatura

8.1 Os candidatos devem entregar os seguintes documentos 
na apresentação de candidatura:

a) Cópia do documento de identificação válido;

b) Cópia dos documentos comprovativos das habilitações 
académicas exigidas no presente aviso (pode ser acompanhada 
de documentos comprovativos das disciplinas do curso para 
efeitos de aferição da habilitação do candidato para a admissão 
ao concurso);

c) «Nota Curricular para Concurso», de modelo aprovado 
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 «Recru-
tamento, 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 dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos refe-
ridos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1, e o registo biográfico 
ou documento que comprova a situação funcional, se os mes-
mos já se encontrarem arquivados nos respectivos processos 
individuais, devendo tal facto ser declarado na apresentação da 
candidatura.
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8.4 As cópias dos documentos comprovativos referidos nas 
alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 e dos documentos referidos no 
ponto 8.2 podem ser simples ou autenticadas.

8.5 Na apresentação de candidatura, caso falte a apresenta-
ção dos documentos referidos nas alíneas a), b) e c) do ponto 8.1 
ou os documentos referidos no ponto 8.2 quando solicitados, 
o candidato deve apresentar os documentos em falta no prazo 
indicado na lista preliminar, sob pena de ficar excluído da lista 
final de candidatos.

8.6 Os formulários acima referidos «Ficha de Inscrição em 
Concurso de Avaliação de Competências Profissionais ou 
Funcionais» e «Nota Curricular para Concurso» podem ser 
descarregados na página electrónica da Imprensa Oficial ou 
adquiridos, mediante pagamento, na mesma.

8.7 No requerimento de admissão, o candidato deve indicar a 
língua, chinesa ou portuguesa, que irá utilizar nas provas.

8.8 Se o candidato apresentar na candidatura cópia simples 
dos documentos comprovativos referidos nas alíneas a), b) e 
c) do ponto 8.1 e no ponto 8.2, deve entregar os originais ou 
cópias autenticadas dos referidos documentos dentro do prazo 
para a entrega dos documentos necessários à instrução do pro-
cesso de provimento.

9. Métodos de selecção

9.1 São métodos de selecção os seguintes:

a) 1.º método de selecção — Provas de conhecimentos (prova 
escrita, com a duração de três horas), com carácter eliminatório;

b) 2.º método de selecção — Entrevista de selecção;

c) 3.º método de selecção — Análise curricular.

9.2 O candidato que falte ou desista de qualquer prova é 
automaticamente excluído.

9.3 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número inferior a 50, passarão todos à entre-
vista de selecção.

9.4 Se os candidatos aprovados na prova escrita de conheci-
mentos forem em número igual ou superior a 50, passarão à 
entrevista de selecção os candidatos aprovados que se encon-
trem nos primeiros cinquenta lugares, por ordem decrescente 
de classificação. No caso de haver mais do que um candidato 
com a mesma classificação posicionado em último lugar, podem 
passar à entrevista de selecção todos os candidatos com igualdade 
de classificação.

10. Objectivos dos métodos de selecção

Provas de conhecimentos — avaliar as competências técnicas 
e/ou o nível de conhecimentos gerais ou específicos, exigíveis 
para o exercício de determinada função.

Entrevista de selecção — determinar e avaliar a adequação 
dos candidatos à cultura organizacional e às funções a que se 
candidatam, face ao respectivo perfil de exigências funcionais.

Análise curricular — examinar a preparação do candidato 
para o desempenho de uma determinada função, ponderando 
a habilitação académica, os documentos comprovativos de 
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habilitação profissional reconhecida por instituições ou organi-
zações legais da Região Administrativa Especial de Macau, a 
qualificação e experiência profissionais, os trabalhos realizados 
e a formação profissional complementar.

11. Sistema de classificação

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção 
são classificados de 0 a 100.

Consideram-se excluídos os candidatos que nas provas elimi-
natórias ou na classificação final obtenham classificação infe-
rior a 50 valores.

Serão excluídos os candidatos que não forem notificados 
para a entrevista de selecção.

12. Classificação final

A classificação final resulta da média ponderada das classifi-
cações obtidas nos métodos de selecção utilizados, da seguinte 
forma:

Provas de conhecimentos = 50%;

Entrevista de selecção = 40%;

Análise curricular = 10%.

13. Condições de preferência

Em caso de igualdade de classificação os candidatos serão 
ordenados de acordo com as condições de preferência previstas 
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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 informações sobre 
o local, data e hora da realização das provas em função dos 
métodos de selecção nas diversas fases, a lista classificativa das 
provas de conhecimentos e a lista classificativa final aprovada, 
são afixadas no quadro de anúncio da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, sito na Rampa do Observatório 
da Taipa Grande, Taipa, e colocadas na página electrónica dos 
concursos da função pública, em http://concurso-uni.safp.gov.
mo/, bem como na página electrónica da Direcção dos Serviços 
Meteorológicos e Geofísicos, em http://www.smg.gov.mo/.

15. Programa das provas

a) Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau 
da República Popular da China;

b) Decreto-Lei n.º 64/94/M — Lei Orgânica da Direcção dos 
Serviços Meteorológicos e Geofísicos;

c) Quadro de pessoal da Direcção dos Serviços Meteorológicos 
e Geofísicos publicado pela Ordem Executiva n.º 64/2010;

d) Decreto-Lei n.º 122/84/M — Regime das despesas com 
obras e aquisição de bens e serviços, alterado e republicado 
pela Lei n.º 5/2021;

e) Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho — Regula o pro-
cesso de aquisição de bens e serviços;
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f) Decreto-Lei n.º 74/99/M, de 8 de Novembro — Aprova o 
regime jurídico do contrato das empreitadas de obras públicas;

g) Conhecimentos profissionais de engenharia electrónica e 
de telecomunicações, ou afins;

h) Conhecimento e aplicação de circuitos electrónicos analó-
gicos e digitais;

i) Conhecimento básico e aplicação de engenharia eléctrica;

j) Conhecimento técnico e aplicação de sistema telefónico e 
sistema de monitorização electrónica;

k) Conhecimento e aplicação de tecnologia de intranet e 
Internet;

l) Redigir propostas, relatórios, pareceres técnicos e artigos, 
etc.

Aos candidatos apenas é permitida na prova de conhecimentos 
a consulta da legislação referida no respectivo programa do 
aviso (na sua versão original, sem anotações do editor e sem 
qualquer nota ou registo pessoal). E não é permitido usar cal-
culadora ou consultar outros livros, ou material de referência, 
através de qualquer forma (incluindo o uso de produtos elec-
trónicos).

16. Legislação aplicável

O presente concurso rege-se pelas normas constantes da Lei 
n.º 14/2009 «Regime das carreiras dos trabalhadores dos ser-
viços públicos» e da Lei n.º 12/2015 «Regime do Contrato de 
Trabalho nos Serviços Públicos», com as alterações introdu-
zidas pela Lei n.º 2/2021, e do Regulamento Administrativo 
n.º 14/2016 «Recrutamento, selecção e formação para efeitos 
de acesso dos trabalhadores dos serviços públicos», 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: Lo Man Son, chefe da Divisão de Instrumentos e 
Manutenção.

Vogais efectivos: Ho Kuok Hou, chefe do Centro de Proces-
samento e Telecomunicações, substituto; e

Tam Kin Seng, técnico superior assessor principal.

Vogais suplentes: Lou Chin Ian, técnico superior de 2.ª classe; e

Cheong Chan Heng, técnico superior de 2.ª classe.

Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, aos 8 de 
Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Leong Weng Kun.

(Custo desta publicação $ 15 311,00)
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