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Conservatória dos Registos Comercial e de Bens Móveis, aos 30 de Junho de 2022.

A Conservadora, Liang Tsai I.

 $313,624.00
(Custo desta publicação $ 313 624,00)

INSTITUTO PARA OS ASSUNTOS MUNICIPAIS

Édito de 30 dias

Faz-se público que tendo Wong Kit Ian requerido os subsí-
dios por morte, de funeral e outras compensações pecuniárias, 
por falecimento da sua mãe, Kuok In Leng, que foi auxiliar, 7.º 
escalão, da Divisão de Higiene Ambiental do Departamento 
de Higiene Ambiental e Licenciamento deste Instituto, devem 
todos os que se julgam com direito à percepção das mesmas 
compensações, dirigir-se a este Instituto, no prazo de trinta 
dias, a contar da data da publicação do presente édito no Bole-
tim Oficial da Região Administrativa Especial de Macau, a fim 
de deduzirem os seus direitos, pois que, não havendo impug-
nação, será resolvida a pretensão da requerente, findo que seja 
esse prazo. 

Instituto para os Assuntos Municipais, aos 28 de Junho de 
2022.

A Administradora do Conselho de Administração para os 
Assuntos Municipais, To Sok I.

(Custo desta publicação $ 1 144,00)

市 政 署

三十日告示

 

 $1,144.00
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DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA 

E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO

Anúncio

Concurso Público n.º 1/2022

Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 
de Julho — Regula o processo de aquisição de bens e serviços, 
e por despacho do Secretário para a Economia e Finanças, de 
28 de Junho de 2022, a Direcção dos Serviços de Economia e 
Desenvolvimento Tecnológico (DSEDT) vem proceder à aber-
tura do concurso público para a aquisição de «dois empilhado-
res de alcance (reachstackers)» (completamente novos).

1. Entidade adjudicante: Secretário para a Economia  e 
Finanças.

2. Entidade responsável pela realização do processo do con-
curso: Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico.

3. Consulta e acesso às cópias do programa do concurso e do 
caderno de encargos.

Local: Divisão do Comércio Externo da DSEDT, sita na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 2.º andar, Macau.

Horário: desde a data da publicação do anúncio no Boletim 
Oficial da Região Administrativa Especial de Macau até à data 
e hora do respectivo acto público, dentro do horário de expe-
diente.

Preço: $200,00 (duzentas patacas) para aquisição das cópias 
do programa do concurso e do caderno de encargos.

Os concorrentes interessados podem também fazer o 
descarregamento gratuito na página electrónica da DSEDT 
(https://www.dsedt.gov.mo/pt/pg_home).

Desde a data da publicação do presente anúncio até à data 
limite para entrega de propostas do concurso público, os con-
correntes têm a responsabilidade de se deslocar à Divisão do 
Comércio Externo da DSEDT ou ter acesso à página electró-
nica da DSEDT, a fim de consultar as eventuais informações 
adicionais.

4. Entrega das propostas

Local: Divisão do Comércio Externo da DSEDT, sita na 
Rua do Dr. Pedro José Lobo, n.os 1-3, 2.º andar, Macau.

Data e hora limite: até às 17 horas do dia 4 de Agosto de 
2022.

5. Local, data e hora do acto público do concurso

Local: Sala de reunião da DSEDT, sita na Rua do Dr. Pedro 
José Lobo, n.os 1-3, 7.º andar, Macau.

Data e hora: pelas 10,00 horas da manhã do dia 5 de Agosto 
de 2022.

Nos termos do Decreto-Lei n.º 63/85/M, de 6 de Julho, os 
concorrentes ou seus representantes legais devem apresentar os 
respectivos documentos comprovativos (vide 10.3 do Programa 

經 濟 及 科 技 發 展 局

公 告

 1/2022 

63/85/M

1. 

2. 

3. 

$200.00

www.dsedt.gov.

mo

4. 

5

5. 

10

63/85/M

10.3
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do Concurso) para efeitos de assistir ao acto público do con-
curso, no sentido de esclarecer as eventuais dúvidas relativas 
aos documentos constantes das suas propostas ou apresentar 
reclamação quando necessário.

6. Caução provisória

Valor: $200 000,00 (duzentas mil patacas).

Forma: a caução deve ser prestada a favor da Região Admi-
nistrativa Especial de Macau por depósito em dinheiro ou por 
garantia bancária

7. Adiamento

Em caso de encerramento dos serviços públicos da Região 
Administrativa Especial de Macau, em virtude de tufão ou ou-
tros motivos de força maior, o termo de entrega das propostas, 
assim como a data e hora do acto público do concurso, inicial-
mente previstos, serão adiados para o primeiro dia útil seguin-
te, à mesma hora.

Direcção dos Serviços  de  Economia e Desenvolvimento 
Tecnológico, aos 29 de Junho de 2022.

 O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

(Custo desta publicação $ 3 545,00)

 

6. 

$200,000.00

7. 

 

 

 $3,545.00
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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/192518

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

[730]  Requerente : Meta Platforms, Inc.

  Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações descarregáveis destinadas 

a dispositivos móveis; hardware informático; software 

descarregável para redes sociais e criação e interacção 

com comunidades on-line; software descarregável para 

criar, gerir e acessar grupos em comunidades virtuais; 

ferramentas de desenvolvimento de software; software 

transferível para permitir o desenvolvimento, avalia-

ção, teste e manutenção de software de aplicação mó-

vel para dispositivos de comunicação electrónica por-

táteis, nomeadamente, telefones celulares, telefones 

inteligentes, computadores portáteis e computadores 

em forma de tablet; software descarregável para uso 

como interface de programação de aplicações (API); 

software descarregável para organização de eventos, 

pesquisa de eventos, calendário e gestão de eventos; 

software descarregável para criação, edição, upload, 

descarregar, acesso, visualização, publicação, exibição, 

marcação, blogue, transmissão em fluxo contínuo, hi-

perligação, anotação, indicação de sentimento, comen-

tário, interacção, incorporação e partilha ou de outra 

forma fornecer média electrónica, imagens, conteúdos 

de vídeo, áudio, audiovisual, dados e informações via 

Internet e redes de comunicação; software descarregá-

vel para localização de conteúdos, editores de conteú-

dos e para assinatura de conteúdos; software descarre-

gável para criar e gerir perfis de média social e contas 

de utilizador; equipamento interactivo de fotografia e 

vídeo, nomeadamente, quiosques para captura, carre-

gamento, edição, impressão e partilha de imagens e ví-

deo digitais; software descarregável para transmissão 

em fluxo contínuo de conteúdos de entretenimento 

multimédia, conteúdo audiovisual, conteúdo de vídeo 

e texto e dados associados; software descarregável 

para permitir a transmissão de conteúdo e dados de 

imagens, áudio, audiovisuais e vídeo; software descar-

regável para modificação de fotografias, imagens e 

conteúdo de áudio, vídeo e audiovisual; software des-

carregável para uso na captura e edição de fotografias 

e gravação e edição de vídeos; software descarregável 

para processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo 

e texto; software descarregável para recolha, gestão, 

organização, sincronização e armazenamento de dados 

e informações; software de comércio electrónico des-

carregável para permitir que os utilizador realizem 

transações comerciais electrónicas por meio de uma 

rede global de comunicação e informática; software 

descarregável e software de aplicação móvel que for-

nece um mercado virtual; software descarregável para 

enviar e receber mensagens electrónicas, alertas, noti-

ficações e lembretes; software descarregável para par-

tilha de arquivos; software de mensagens para descar-

regar; software de motor de busca para computador; 

software descarregável para uso na criação, gestão, 

medição e divulgação de publicidade de terceiros; ser-

vidor de publicidade, nomeadamente, um servidor de 

computador para armazenar anúncios e apresentar 

anúncios em websites; software descarregável para 

cr iar, part i lhar, d ivulgar e publ icar publ ic idade; 

software descarregável para publicidade baseada em 

geolocalização e promoção de produtos e serviços; 

software descarregável que permite que indivíduos, 

grupos, empresas e marcas criem e mantenham uma 

presença on-line e interajam com comunidades on-line 

para fins de marketing; software de realidade virtual 

descarregável; software descarregável de realidade au-
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mentada; software descarregável de realidade mista; 

software de realidade virtual para entretenimento in-

teractivo e jogos de realidade virtual; software de rea-

lidade aumentada para entretenimento interactivo e 

jogos de realidade aumentada; software descarregável 

para integração de dados electrónicos com ambientes 

do mundo real para fins de entretenimento, educação, 

jogos, comunicação e redes sociais; software descarre-

gável de utilização que permita que computadores, 

consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo 

portáteis, computadores em forma de tablet, dispositi-

vos móveis e telefones celulares forneçam experiências 

de rea l idade v i r tua l e de rea l idade aumentada; 

software descarregável para operar, configurar e gerir 

headsets e controladores de realidade virtual; software 

descarregável para reconhecimento de gestos, rastrear 

a localização de objectos, controlo de movimento e vi-

sualização de conteúdo; software, firmware e hardware 

para uso em rastrear a localização e reconhecimento 

visual, de voz, áudio, movimento, olhos e gestos; 

software descarregável para navegar em ambientes de 

realidade virtual e realidade aumentada; software des-

carregável que permita que os utilizadores experimen-

tem realidade virtual e a visualização, manipulação e 

imersão da realidade aumentada; software descarregá-

vel para gravar, armazenar, transmitir, receber, exibir 

e analisar dados de hardware informático portátil; 

software descarregável para uso na criação e concep-

ção de software de realidade virtual e realidade au-

mentada; interface de programação de aplicações 

(API) de software informático para o desenvolvimento 

de experiências de realidade virtual e realidade au-

mentada; hardware informático para jogos de realida-

de virtual; hardware informático para jogos de reali-

dade aumentada; hardware informático para jogos de 

realidade mista; hardware informático de realidade 

virtual; hardware informático de realidade aumenta-

da; sensores de rastreamento de movimento para tec-

nologia de realidade virtual e realidade aumentada; 

hardware de realidade virtual, nomeadamente, head-

sets, óculos e controladores para participação em ex-

periências de realidade virtual e jogos de realidade 

virtual; hardware de realidade aumentada, nomeada-

mente, headsets, óculos e controladores para partici-

par em experiências de realidade aumentada e jogar 

jogos de realidade aumentada; dispositivos informáti-

cos de uso no corpo constituídos principalmente por 

software e ecrãs para ligação a computadores, compu-

tadores em forma de tablet, dispositivos móveis e tele-

fones celulares para permitir experiências de realidade 

virtual e de realidade aumentada; hardware e software 

para operar dispositivos sensores; dispositivos senso-

res electrónicos, câmaras, projectores e microfones 

para detecção, captura e reconhecimento de gestos, fa-

ciais e de voz; hardware e software para detecção de 

objectos, gestos e comandos do utilizador; software 

descarregável para jogos electrónicos sob a forma de 

jogos de vídeo, jogos de computador, jogos multimédia 

interativos e jogos de realidade virtual, aumentada e 

mista; software informático para o controlo do funcio-

namento de dispositivos de áudio e de vídeo; software 

de visualização de vídeos; software descarregável para 

o acesso e visualização de texto, imagens e dados elec-

trónicos relacionados com conferências na área do de-

senvolvimento de software; software descarregável 

para converter linguagem natural em comandos execu-

táveis por máquina; software descarregável para facili-

tar a interacção e comunicação entre humanos e plata-

formas de inteligência artificial [AI]; interface de pro-

gramação de aplicações (API) para uso no desenvolvi-

mento de plataformas de inteligência artificial [AI], 

nomeadamente, bots, agentes virtuais e assistentes vir-

tuais; software de inteligência artificial, nomeadamen-

te, software de aprendizagem automática, software de 

percepção visual, software de reconhecimento de voz 

ou linguagem, software de tomada de decisões, soft-

ware de tradução, software de reconhecimento de to-

que, software de consulta de conversação, software 

para converter linguagem natural em comandos execu-

táveis por máquina e software de assistentes pessoais 

digitais; software descarregável de assistente virtual 

que pode executar tarefas ou serviços em nome de um 

utilizador que é activado pela entrada do utilizador, 

reconhecimento de local e informações on-line; soft-

ware descarregável para fornecer informações ao con-

sumidor; software descarregável para fornecer mapas 

electrónicos; software descarregável com reconheci-

mento de localização para pesquisar, determinar e 

partilhar localizações; software descarregável para 

pesquisar e identificar oportunidades de emprego; 

software descarregável para identificar e permitir que 

os utilizadores entrem em contacto com entidades 

governamentais; software descarregável que fornece 

informações meteorológicas com base na localização; 

software descarregável que fornece, liga ou transmite 

em fluxo contínuo notícias ou informações de eventos 

actuais; software de controlo paternal; software informá-

tico; sistemas operacionais informáticos; software des-
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carregável para permitir que dispositivos electrónicos 

partilhem dados e comuniquem entre si; periféricos 

adaptados para uso com computador; periféricos de 

uso no corpo adaptados para uso com computador, 

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis 

e telefones celulares; dispositivos de transmissão em 

fluxo contínuo de média digital; headsets e auriculares; 

hardware de exibição de vídeo, nomeadamente, con-

troladores de vídeo [video drivers] para óculos de ví-

deo; câmaras; baterias; estojos para baterias; pacotes 

de bateria; dispositivos de baterias elétricas recarregá-

veis, nomeadamente, baterias recarregáveis e fontes de 

alimentação portáteis; carregadores de bateria; paco-

tes de baterias externas recarregáveis para uso com 

dispositivos electrónicos móveis; dispositivos de carre-

gamento e gestão de energia para dispositivos electró-

nicos móveis; suportes de carregamento para dispositi-

vos electrónicos móveis; carregadores externos para 

uso com computadores, computadores em forma de ta-

blet, dispositivos móveis e telefones celulares; estojos 

de carregamento sem fios para uso com computadores, 

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis 

e telefones celulares; adaptadores de energia; adapta-

dores, cabos e conectores eléctricos; bolsas e estojos 

adaptados para uso com dispositivos electrónicos mó-

veis; capas e estojos de proteção para dispositivos elec-

trónicos móveis; suportes, braçadeiras, clips e estojos 

de transporte especialmente adaptados para dispositi-

vos electrónicos móveis; suportes de parede para mon-

tagem de dispositivos electrónicos móveis; suportes 

para dispositivos electrónicos móveis; suportes para 

dispositivos electrónicos móveis; controles remotos 

para dispositivos electrónicos móveis; altifalantes de 

áudio; cabos e conectores eléctricos de áudio e altifa-

lantes; peças e acessórios de cabos electrónicos; cabos 

electrónicos; cabos para transmissão de sinais ópticos; 

cabos de alimentação e conectores de cabos; microfo-

nes; receptores de áudio; transmissores de áudio; mo-

nitor de vídeo montado na cabeça; receptores de sinais 

electrónicos; receptores de vídeo; transmissores e re-

ceptores sem fios para reprodução de som e sinais; 

sensores eléctricos; sensores para acompanhar movi-

mentos físicos; cartões SIM; software descarregável 

para uso em gestão de relacionamento com o cliente 

(CRM); software descarregável para facilitar e organi-

zar o financiamento e distribuição de angariação de 

fundos e doações; software descarregável para servi-

ços de arrecadação de fundos de beneficência on-line 

e serviços de doação financeira; software descarregá-

vel para facilitar chamadas de comunicações de voz 

sobre protocolo Internet [VoIP], vídeo-chamadas, 

mensagens de texto, mensagens instantâneas e servi-

ços de redes sociais on-line; equipamento de teleco-

municações para fornecer acesso de terceiros e permi-

tir a transmissão de vídeo, dados e voz, redes de comu-

nicações globais, nomeadamente, computadores portá-

teis e de acesso e terminais de telefones celulares, es-

tações emissores-recetores de base e suas peças de rá-

dio sem fios, emissores-recetores de dados, repetidores 

de dados, roteadores e comutadores, circuitos de 

transmissão, circuitos integrados, hardware informáti-

co, clientes e servidores de nuvem móvel, multiplexa-

dores, processadores de sinais digitais, processadores 

de sinais de radiofrequência, circuitos de comutação 

móveis, controladores eléctricos de tráfego aéreo, con-

troladores eléctricos de mobilidade, controladores 

eléctricos de acesso, controladores eléctricos remotos, 

portas de rádio [radio ports], antenas, componentes 

electrónicos de rádio, software para aplicações de tele-

comunicações e redes centrais móveis compreendendo 

emissores-recetores de dados, redes sem fios e entra-

das [gateways] para recepção, transmissão e gestão de 

dados, voz e vídeo; software de comunicação e hard-

ware de comunicação para fornecer acesso à Inter-

net; equipamento de telecomunicações; receptores e 

transmissores de rádio; receptores de Sistemas de Po-

sicionamento Global [GPS]; software descarregável 

que permite aos utilizadores realizar transações de co-

mércio electrónico por meio da Internet e de redes de 

comunicação; software descarregável que permite aos 

utilizadores fazer pagamentos e transferir fundos; 

software descarregável que permite aos utilizadores 

on-line fazer pagamentos e transferir fundos em vários 

sites e aplicativos móveis; software descarregável para 

processamento de pagamentos electrónicos; software 

sob a forma de motor de consulta; software transferí-

vel para facilitar a aprendizagem automática; software 

descarregável para construção de interfaces de utiliza-

dor; publicações electrónicas descarregáveis; software 

descarregável para sondagem de opinião; software 

descarregável que permite aos utilizadores publicar 

perguntas com opções de resposta; equipamento inte-

ractivo de foto e vídeo, nomeadamente, hardware de 

quiosque para captura, upload, edição, impressão e 

partilha de imagens e vídeos digitais; software descar-

regável para a sincronização de dados entre uma esta-

ção ou dispositivo remoto e uma estação ou dispositivo 

fixo ou remoto; software de comando e reconhecimen-
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to de voz, software de conversão de voz em texto; soft-

ware de aplicação habilitados para voz para gestão de 

informações pessoais; software para a domótica e inte-

gração de dispositivos domésticos; software de comu-

nicação sem fios para a transmissão de voz, áudio, ví-

deo e dados; software descarregável para uso no con-

trolo de dispositivos autónomos de informações con-

trolada por voz e assistentes pessoais; software descar-

regável para reconhecimento de voz para uso em cone-

xão com a transmissão de voz e dados; software des-

carregável para acessar, navegar e pesquisar bancos de 

dados on-line, conteúdo de áudio, vídeo e multimédia, 

jogos e aplicações para software e mercados de aplica-

tivos para software; software descarregável para uso 

para conectar e controlar dispositivos electrónicos da 

Internet das coisas (iot); software de aplicação infor-

mático para dispositivos portáteis sem fios, nomeada-

mente, software para controlar, integrar, operar, ligar 

e gerir dispositivos de informação controlados por voz, 

nomeadamente produtos de electrónica de consumo 

inteligentes controlados por voz e ligados à nuvem e 

assistentes pessoais electrónicos; software descarregá-

vel para processamento, reprodução, sincronização, 

gravação, organização, descarregar, upload, transmis-

são, transmissão em fluxo contínuo, recepção, repro-

dução e visualização de arquivos de texto, multimédia 

e de dados; software descarregável para programação 

de televisão (TV) interactiva personalizada e para uso 

na exibição e manipulação de média visual, imagens 

gráficas, texto, fotografias, ilustrações, animação digi-

tal, videoclips, filmagens e dados de áudio; software 

descarregável sob a forma de uma aplicação móvel 

para serviços de telecomunicações para fornecimento 

de transmissão de voz, dados, vídeo e conteúdos mul-

timédia através da Internet e da World Wide Web para 

computadores ou outros produtos portáteis de electró-

nica de consumo; software descarregável para pesqui-

sa de guias de exploração de entretenimento de televi-

são; software descarregável para pesquisar, localizar, 

compilar, indexar, correlacionar, navegar, obter, des-

carregar, receber, codificar, descodificar, reproduzir, 

armazenar e organizar texto, dados, imagens, gráficos, 

áudio e vídeo numa rede informática global; software 

transferível para melhorar o acesso móvel à Internet 

através de computadores, computadores portáteis e 

dispositivos móveis de comunicação; software descar-

regável para formatar e converter conteúdo, texto, 

obras visuais, obras de áudio, obras audiovisuais, 

obras literárias, dados, arquivos, documentos e obras 

electrónicas em formato compatível com dispositivos 

electrónicos portáteis e computadores; equipamento e 

instrumentos de comunicação electrónica, nomeada-

mente dispositivos electrónicos digitais de uso no cor-

po para envio e recepção de ficheiros de texto, dados, 

áudio, imagem e vídeo; aparelhos e instrumentos de 

telecomunicações, ou seja, altifalantes e microfones 

vendidos como componentes de computadores, dispo-

sitivos electrónicos digitais portáteis e de uso no corpo 

para o envio e recebimento de chamadas telefónicas, 

mensagens de texto, correio electrónico e outros dados 

digitais, e para uso no fornecimento de acesso a a In-

ternet; blocos de notas electrónicos; agendas electróni-

cas; aparelhos electrónicos de gravação de voz e de re-

conhecimento de voz; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis para registar, organizar, transmitir, manipu-

lar, rever e receber texto, dados e arquivos digitais; 

hardware informático portátil; dispositivos electróni-

cos digitais de uso no corpo constituídos principal-

mente por software para alertas, mensagens, e-mails e 

lembretes e para gravar, organizar, transmitir, manipu-

lar, rever e receber texto, dados, áudio, imagem e ar-

quivos digitais e monitores de visualização; software 

descarregável para acesso, navegação e pesquisa em 

bases de dados on-line; software descarregável para 

acesso, monitorização, pesquisa, exibição, leitura, re-

comendação, partilha, organização e anotação de notí-

cias, desportos, meteorologia, comentários e outras in-

formações, conteúdo de periódicos, blogues e websites 

e outros textos, dados, gráficos, imagens, áudios, víde-

os e conteúdos multimédia; software descarregável 

para criação, programação, distribuição, descarregar, 

transmissão, recepção, reprodução, edição, extração, 

codificação, descodificação, exibição, armazenamento 

e organização de texto, dados, gráficos, imagens, áu-

dios, vídeos e conteúdos multimédia, publicações elec-

trónicas e jogos electrónicos; aparelhos de gravação, 

transmissão ou reprodução de som ou imagens; apare-

lhos para transmissão de comunicação; aparelhos para 

armazenamento de dados, nomeadamente, dispositi-

vos electrónicos digitais portáteis e de uso no corpo 

para o armazenamento de ficheiros de texto, dados, 

áudio, imagem e vídeo; cadeias de blocos [blockchain]; 

software para cadeias de blocos [blockchain]; software 

descarregável na área das cadeias de blocos [blo-

ckchain]; software descarregável para uso com moeda 

digitais, criptomoedas e moedas virtuais; software de 

serviços de carteira e armazenamento de moedas digi-

tais; software descarregável para uso como carteira de 
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criptomoedas; carteira de hardware de criptomoeda; 

software descarregável para uso como carteira digital; 

software descarregável para uso como carteira electró-

nica; programas de computador e software de aplica-

ção informático descarregáveis para armazenamento 

electrónico de dados; software descarregável para for-

necer uma carteira digital; software descarregável 

para pagamento em moeda digital e serviços de câm-

bio; software descarregável para uso na gestão de port-

fólios de moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, 

activos digitais e cadeias de blocos [blockchain], acti-

vos digitalizados, tokens digitais, tokens criptográficos 

e tokens utilitários; software descarregável para servi-

ços de carteira electrónica; carteiras electrónicas des-

carregáveis; software de plataformas de tecnologia de 

contabilidade distribuída [dlt]; software para uso com 

tecnologia de contabilidade distribuída [dlt]; software 

descarregável que facilita a capacidade dos utilizado-

res de visualizar, analisar, registar, armazenar, moni-

torizar, gerir, negociar e trocar moedas digitais, moe-

das virtuais, criptomoedas, activos digitais e cadeias 

de blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens 

digitais, tokens criptográficos e tokens utilitários; Soft-

ware descarregável para enviar, receber, aceitar, com-

prar, vender, armazenar, transmitir, negociar e trocar 

moeda digital, moeda virtual, criptomoeda, ativos di-

gitais e blockchain, activos digitalizados, tokens digi-

tais, tokens criptográficos e tokens utilitários; software 

descarregável para implementação e registo de transa-

ções financeiras; software descarregável para uso em 

comércio financeiro; software descarregável para uso 

em negociações financeiras; software descarregável 

para acesso a informações financeiras e dados e ten-

dências de mercado; software descarregável para for-

necer autenticação de partes em transações financei-

ras; software descarregável para manutenção de regis-

tos de transacções financeiras; software descarregável 

para gestão de segurança criptográfica de transmissões 

electrónicas em redes informáticas; software descarre-

gável para criptografar e permitir a transmissão segura 

de informações digitais pela Internet; software descar-

regável para permitir que os utilizadores calculem pa-

râmetros relativos a transações financeiras; software 

descarregável para transferência electrónica de fun-

dos; software descarregável para conversão de moeda; 

software descarregável para recolha e distribuição de 

dados; software descarregável para transações de pa-

gamento; software descarregável para ligação de com-

putadores a bases de dados locais e redes informáticas 

globais; software descarregável para criar bases de da-

dos pesquisáveis de informações e dados; software 

descarregável para gestão e validação de moedas digi-

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais, 

activos em cadeias de bloco [blockchain], activos digi-

talizados, tokens digitais, cripto tokens e transações 

de token utilitários; software descarregável para criar 

e gerir contratos inteligentes [smart contracts]; softwa-

re descarregável para gestão de transações de paga-

mento e câmbio; software e hardware descarregáveis 

para uso como carteira de moedas digitais, carteira de 

moedas virtuais, carteira de activos digitais, carteira 

de tokens criptográficos e carteira utilitários; software 

descarregável para criar moedas digitais, moedas vir-

tuais, criptomoedas, activos digitalizados, tokens digi-

tais descentralizados e de código aberto para uso em 

transações em cadeias de blocos [blockchain]; software 

de aplicação informático para plataformas baseadas 

em cadeias de blocos [blockchain], nomeadamente, 

software para câmbio digital de itens virtuais; softwa-

re descarregável para criar, vender e gerir tokens ou 

appcoins em blockchain; software descarregável para 

uso em plataforma financeira electrónica; software 

descarregável para processamento de pagamentos 

electrónicos e para transferência de fundos de tercei-

ros e para terceiros; software para plataformas de ca-

deias de blocos [blockchain]; software descarregável 

para uso na gestão e implementação de transações de 

moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, acti-

vos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos 

digitalizados, tokens digitais, tokens criptográficos e 

tokens utilitários; software descarregável para criar e 

ger ir uma plataforma de cadeias de blocos [blo-

ckchain] para uso na gestão de contas de moedas digi-

tais, moeda virtuais, criptomoedas, activos digitais e 

de cadeias de blocos [blockchain], activos digitaliza-

dos, tokens digitalizados, cripto tokens e de token uti-

litários; software descarregável para gestão de contas 

de criptomoeda e de moeda digital; software descarre-

gável para uso em pagamentos, compras e investimen-

tos através de moedas digitais, moedas virtuais, crip-

tomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos [blo-

ckchain], activos digitalizados, tokens digitais, cripto 

tokens e tokens utilitários; software descarregável para 

uso na gestão da conversão moedas digitais, moedas 

virtuais, criptomoedas, activos digitais e de cadeias de 

blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens digi-

tais, cripto tokens e tokens utilitários em moeda forte 

[hard currency]; software para desenvolvimento, im-
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plementação e gestão de software de aplicação e inte-

gração de software de aplicação para contas de moe-

das digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos di-

gitais e de cadeias de blocos [blockchain], activos digi-

talizados, tokens digitais, cripto tokens e tokens utili-

tários; software e hardware descarregável para uso em 

câmbio electrónico de moedas digitais, moedas virtu-

ais, criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blo-

cos [blockchain], activos digitalizados, tokens digitais, 

tokens criptográficos e tokens utilitários; software des-

carregável para uso como interface de programação de 

aplicações (API) para o desenvolvimento, teste, e inte-

gração de software de aplicação de cadeias de blocos 

[blockchain]; hardware informático para moedas digi-

tais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e 

de cadeias de blocos [blockchain] e mineração de acti-

vos digitalizados; hardware de tokens de segurança; 

conversores electrónicos de moeda; software descarre-

gável, nomeadamente, plataformas financeira electró-

nicas que acomodam vários tipos de pagamento e 

transações num telemóvel integrado, assistente digital 

pessoal (PDA) e ainda num ambiente Web; software 

descarregável para a criação de tokens para o uso no 

pagamento de produtos e serviços, e que podem ser 

objecto de negociação ou câmbio por valor em nume-

rário; software descarregável para gestão de pagamen-

tos de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], ac-

tivos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários, transferências de dinheiro e transfe-

rências de mercadorias; software descarregável para 

uso como interface de programação de aplicações 

(API) para uso na identificação de dispositivos de 

hardware informático; software descarregável para uso na 

autenticação de acesso de utilizadores a computadores 

e redes informáticas; software descarregável para uso 

na facilitação de transações seguras; software descar-

regável para uso no acesso, leitura, monitorização e 

utilização tecnologia cadeias de blocos [blockchain]; 

software e hardware descarregável para gestão de in-

formações sobre identidade, direitos de acesso a recur-

sos e aplicações de informação e funcionalidade de 

autenticação; software descarregável para verificação 

de identificação de rede, autenticação e serviços de 

gestão para fins de segurança; software de autentica-

ção descarregável para controlar o acesso e as comuni-

cações com computadores e redes informáticas; car-

tões de crédito e cartões de pagamento codificados 

magneticamente; dispositivos de criptografia; passes 

(tokens) de segurança [dispositivos de encriptação]; 

software descarregável para uso como token de segu-

rança; software descarregável para o uso na emissão 

de moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e cadeias de blocos [blockchain], acti-

vos digital izados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários; cripto tokens e tokens utilitários; 

software descarregável usado na auditoria de moedas 

digitais, moedas virtuais, criptomoedas, activos digi-

tais e cadeias de blocos [blockchain], activos digitali-

zados, tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitá-

rios; cripto tokens e tokens utilitários; servidor de 

anúncios, nomeadamente, um servidor informático de 

armazenamento de anúncios e apresentação de anún-

cios em websites; altímetros; interface de programação 

de aplicações (API) para software informático para 

desenvolver e criar experiências de realidade virtual, 

realidade aumentada e realidade mista; interface de 

programação de aplicações (API) para software de fa-

cilitação de serviços on-line para redes sociais e para 

recuperar, upload, descarregar, aceder e gerir dados; 

interface de programação de aplicações (API) para 

software de facilitação de serviços on-line para redes 

sociais e para recuperar, upload, descarregar, aceder e 

gerir dados; interface de programação de aplicações 

(API) para uso na construção de aplicações de softwa-

re; óculos de realidade aumentada; headsets de reali-

dade aumentada; software de realidade aumentada; 

software de realidade aumentada para entretenimento 

interactivo; software de realidade aumentada para na-

vegar em um ambiente de realidade aumentada; soft-

ware de realidade aumentada para localização de ob-

jectos, controlo de movimento e visualização de conte-

údo; software operativo de realidade aumentada para 

headsets de realidade aumentada; software de realida-

de aumentada para os utilizadores experimentarem a 

visualização, manipulação e imersão de realidade au-

mentada; cabos, nomeadamente, cabos electrónicos e 

cabos de ligação; estojos, correias, pulseiras e bracele-

tes para dispositivos electrónicos de monitorização; 

software de aplicação informática para telefones inte-

ligentes e dispositivos móveis nos domínios da boa for-

ma e do exercício, incluindo serviços de treino pessoal, 

treino, sessões de exercício e avaliações da forma físi-

ca; software de aplicação para uso em conexão com a 

configuração e controlo de hardware informático por-

tátil e periféricos adaptados para uso com computado-

res de uso no corpo; hardware para exibição de dados 

e vídeo; hardware para uso na medição do ritmo cardí-
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aco; hardware para uso na obtenção de electrocardio-

gramas; software informático de sistema operativo; 

equipamento periférico de computador para uso com 

relógios inteligentes, nomeadamente, braceletes de re-

lógios inteligentes e pulseiras de relógios inteligentes; 

periféricos adaptados para uso com computadores 

para exibição de dados e vídeo; periféricos adaptados 

para uso com computadores para dispositivos móveis 

para exibição de dados e vídeo, especificamente peri-

féricos usados na cabeça para dispositivos móveis para 

exibição de dados e vídeo; periféricos adaptados para 

uso com computadores para dispositivos móveis para 

acesso e transmissão de dados remotamente, nomea-

damente periféricos usados na cabeça para dispositi-

vos móveis para acesso e transmissão de dados remo-

tamente; periféricos adaptados para uso com computa-

dores para dispositivos móveis, nomeadamente, dispo-

sitivos electrónicos, monitores, sensores e visores para 

detecção, monitorização, registo, exibição, medição e 

transmissão de posicionamento global, direção, distân-

cia, altitude, velocidade, informações de navegação, 

informações meteorológicas, temperatura, nível de ac-

tividade física, frequência cardíaca, frequência de pul-

so, pressão arterial, calorias queimadas, passos dados 

e dados biométricos; periféricos adaptados para uso 

com computadores para acesso e transmissão de dados 

remotamente; software informático e software de apli-

cação informático para telefones celulares e dispositi-

vos digitais pessoais que fornecem uma avaliação de 

condicionamento da forma física e pontuação de con-

dicionamento da forma física comparando desempe-

nhos atléticos anteriores e níveis de condicionamento 

com futuros desempenhos atléticos e níveis de condi-

cionamento da forma física, e fornece conselhos e trei-

nos personalizados para melhoraria em áreas específi-

cas de um determinado desporto ou actividade física; 

software informático e software de aplicação informá-

tico para telefones celulares e dispositivos digitais pes-

soais que monitorizam, rastreiam e comparam a activi-

dade desportiva e o nível de condicionamento da for-

ma física; software informático e software de aplicação 

informático para telefones celulares e dispositivos di-

gitais pessoais que avaliam o nível de condicionamen-

to da forma física e capacidade atlética de um utiliza-

dor e fornece pontuações de condicionamento da for-

ma física; software e software de aplicação informático 

para telefones celulares e dispositivos digitais pessoais 

que fornecem indicações, treinos e exercícios persona-

lizados para melhorar a pontuação de condicionamen-

to da forma física do utilizador; software informático e 

software de aplicação informático para telefones celu-

lares e dispositivos digitais pessoais para comunicação 

com consolas de jogos, computadores pessoais, dispo-

sitivos digitais pessoais e telefones celulares, em rela-

ção ao tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capaci-

dade atlética, calorias queimadas, agilidade, movimen-

to, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; software e 

software de aplicação informático para telefones celu-

lares e dispositivos digitais pessoais para monitorizar, 

carregar e baixar dados relacionados à actividade des-

portiva, treinamento físico e nível de condicionamento 

da forma física para a Internet e outras redes de comu-

nicação electrónicas e de computador; software infor-

mático e software de aplicativo de computador que de-

tecta os movimentos do utilizador durante a actividade 

física, sessões de condicionamento da forma física, 

exercícios, para fornecer pontuações e avaliações de 

condicionamento da forma física personalizadas; soft-

ware e firmware, nomeadamente, programas de siste-

ma operativo, software de sincronização de base de 

dados e programas de sincronização de dados; ferra-

mentas de desenvolvimento de software informático; 

software para acesso, navegação e pesquisa em bases 

de dados on-line; software informático para acessar, 

monitorizar, pesquisar, exibir, ler, recomendar, parti-

lhar, organizar e anotar notícias, desportos, meteoro-

logia, comentários e outras informações, conteúdo de 

periódicos, blogues e sites e outros textos, dados, grá-

ficos, imagens, áudio, vídeo e conteúdo multimédia; 

software para comunicação com consolas de jogos em 

relação ao tempo, ritmo, velocidade, passos dados, ca-

pacidade atlética, calorias queimadas, agilidade, movi-

mento, equilíbrio, coordenação e flexibilidade; softwa-

re informático para criar, programar, distribuir, des-

carregar, transmitir, receber, reproduzir, editar, ex-

trair, codificar, descodificar, exibir, armazenar e orga-

nizar texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e 

conteúdo multimédia e publicações electrónicas, e jo-

gos electrónicos; software informático para criar, edi-

tar, enviar, baixar, acessar, visualizar, publicar, exibir, 

etiquetar, publicar em blogues, transmitir em fluxo 

contínuo, ligar, anotar, indicar sentimento, comentar, 

incorporar, transmitir e partilhar ou de outra forma 

fornecer média electrónica ou informações via compu-

tador, internet e redes de comunicação; software para 

criar, gerir e interagir com uma comunidade on-line; 

software para exercício físico e gestão de peso; softwa-

re para exercícios físicos, avaliações físicas e activida-



N.º 27 — 6-7-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12001

des desportivas; software para integração de dados 

electrónicos com ambientes do mundo real para fins 

de entretenimento, comunicação e redes sociais; soft-

ware para gestão de informações sobre rastreamento, 

conformidade e motivação com um programa de saúde 

e condicionamento da forma física; software para mo-

dificar e permitir a transmissão de imagens e conteú-

dos e dados de áudio, audiovisual e vídeo; software in-

formático para modificar fotografias, imagens e áudio, 

vídeo e conteúdo audiovisual com filtros fotográficos e 

efeitos de realidade virtual, realidade mista e realida-

de aumentada (AR), nomeadamente, gráficos, anima-

ções, texto, desenhos, geotags, tags de metadados, hi-

perligações; software para acompanhamento, proces-

samento, exibição, armazenamento e transmissão de 

dados relacionados à actividade física de um utiliza-

dor; software para processamento de imagens, gráfi-

cos, áudio, vídeo e texto; software para envio e recep-

ção de mensagens electrónicas, gráficos, imagens, con-

teúdos áudio e audiovisuais através do computador, da 

Internet e de redes de comunicação; software para en-

vio e recepção de mensagens electrónicas, alertas, no-

tificações e lembretes; software informático para de-

tecção, monitorização, registo, exibição, medição e 

transmissão de posicionamento global, direcção, dis-

tância, altitude, velocidade, informações de navegação, 

informações meteorológicas, temperatura, níveis de 

actividade física, frequência cardíaca, pulsação, pres-

são arterial, calorias queimadas, medidas tomadas e 

dados biométricos; software para instalação, configu-

ração, operação e controle de dispositivos móveis, dis-

positivos de uso no corpo, telefones celulares, compu-

tadores e periféricos adaptados para uso com compu-

tador; software para redes sociais e interacção com co-

munidades on-line; software para recolha, gestão, edi-

ção, organização, modificação, transmissão, partilha e 

armazenamento de dados e informações; software in-

formático para o redirecionamento de mensagens, e-

-mail da Internet, outros dados para um ou mais dis-

positivos electrónicos de comunicação sem fios portá-

teis de um armazenamento de dados em ou associado 

a um computador pessoal ou servidor; software para 

rastrear e gerir informações relacionadas a programas 

de saúde, condicionamento da forma física e bem-es-

tar; software informático para uso sob a forma de um 

interface de programação de aplicações (API); softwa-

re informático para uso na criação, gestão, medição e 

divulgação de publicidade de terceiros; software para 

visualização de imagens e fotografias digitais, forneci-

do como actualizações para ou em combinação com 

dispositivos sob a forma de aparelhos de visualização 

de vídeo para fixação à cabeça; software para entrega 

de conteúdo, dados e informações sem fios; software 

para comunicação de dados sem fios para receber, pro-

cessar, transmitir e exibir informações relacionadas 

com condicionamento da forma física, gordura no cor-

po, índice de massa no corpo; software informático no 

campo da saúde, condicionamento da forma física, 

exercícios e bem-estar para detecção, monitorização, 

registo, exibição, medição e transmissão de posiciona-

mento global, direção, distância, altitude, velocidade, 

informações de navegação, temperatura, níveis de acti-

vidade física, frequência cardíaca, frequência de pulso, 

pressão sanguínea, calorias queimadas, passos dados e 

dados biométricos e para rastrear e gerir informações 

sobre saúde, condicionamento da forma física, exercí-

cios e programas de bem-estar; software informático 

que detecta os movimentos do utilizador durante a ac-

tividade física, sessões de condicionamento da forma 

física, exercícios, para fornecer pontuações e avalia-

ções de condicionamento da forma física personaliza-

das; software informático que avalia o nível de condi-

cionamento da forma física e capacidade atlética de 

um utilizador e fornece pontuação de condicionamen-

to da forma física; software de monitorização, rastrea-

mento e de comparação da actividade desportiva e o 

nível de condicionamento da forma física; software in-

formático para fornecimento de avaliação de condicio-

namento e pontuação de condicionamento da forma 

física, comparando desempenhos atléticos anteriores e 

níveis de aptidão com desempenhos atléticos futuros e 

níveis de aptidão, e fornece conselhos e exercícios per-

sonalizados para melhorar em áreas específicas de um 

determinado desporto ou actividade física; software 

informático para fornecimento de indicações, treina-

mento e exercícios personalizados para melhorar a 

pontuação de condicionamento da forma física do uti-

lizador; software para permitir o acesso, exibição, edi-

ção, ligação, partilha e, de outra forma, o fornecimen-

to de média e informações electrónicas através da In-

ternet e de redes de comunicações; software para per-

mitir o desenvolvimento, avaliação, teste e manuten-

ção de software de aplicação móveis para dispositivos 

portáteis de comunicação electrónica, nomeadamente, 

telefones celulares, computadores portáteis e compu-

tadores em forma de tablet; software para melhorar as 

capacidades audiovisuais de aplicações multimédia, 

nomeadamente, para a representação tridimensional 
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de gráficos, imagens fixas e imagens em movimento 

fornecidas como actualizações para ou em combinação 

com ecrãs sob a forma de aparelhos de visualização de 

vídeo para fixação à cabeça; software informático, 

software informático descarregável e software de aplica-

ção móvel para criar, gerir e aceder a grupos em comu-

nidades virtuais; software informático, nomeadamen-

te, uma aplicação que fornece funcionalidades de re-

des sociais; software informático, nomeadamente, uma 

interface interpretativa para facilitar a interacção en-

tre humanos e máquinas; software, nomeadamente, 

ferramentas de desenvolvimento de software para a 

criação, depuração e implementação de software de 

aplicação para óculos inteligentes, ecrãs ópticos [near 

eye displays], aparelhos de visualização de vídeo para 

fixação à cabeça, e telefones inteligentes; computado-

res, nomeadamente, relógios inteligentes; cabos de co-

nexão; óculos de vídeo digital; óculos de vídeo digital, 

aparelhos de visualização de vídeo para fixação à ca-

beça, nomeadamente, micro ecrãs [micro screens] e 

óptica associada, headsets de realidade virtual, elec-

trónicos associados, nomeadamente, cabos de conexão 

e adaptadores, software e firmware para exibição de 

jogos de vídeo, média electrónica e imagens; software 

de aplicação informático descarregável para telefones 

celulares, telefones inteligentes, computadores, com-

putadores sob a forma de tablet, óculos inteligentes, 

óculos de vídeo digital, dispositivos electrónicos digi-

tais de uso no corpo, nomeadamente, óculos, óculos de 

protecção e headsets, aparelhos de visualização de ví-

deo para fixação à cabeça, sistemas de visualização 

ocular, redes de comunicações, serviços de computa-

ção em nuvem, e sistemas informáticos para comuni-

cação entre os dispositivos, redes e serviços; software 

de aplicação informático descarregável para óculos in-

teligentes, ecrãs ópticos [near eye displays] e aparelhos 

de visualização de vídeo para fixação à cabeça para 

exibir ícones, determinar e responder à seleção de íco-

nes do utilizador, controlar conexões e comunicação 

com outros dispositivos, redes e sistemas, operar uma 

câmara para gravar e exibir imagens e arquivos audio-

visuais, organizar imagens digitais e arquivos audiovi-

suais, controlar microfones, controlar o nível de som 

dos altifalantes embutidos, transferir arquivos de com-

putador entre os óculos inteligentes, ecrãs ópticos 

[near eye displays] e aparelhos de visualização de ví-

deo para fixação à cabeça e outros dispositivos, redes e 

sistemas, controlando notificações de utilizador, con-

trolando um touchpad, controlando e obtendo dados 

de sensores nos óculos inteligentes, ecrãs ópticos [near 

eye displays] e aparelhos de visualização de vídeo para 

fixação à cabeça, incluindo celerímetros, barométri-

cos, temperatu ra, i nc l i nação, ponta e sensores 

yawl , sensores de orientação, e receptores GPS, 

controlando a velocidade das centrais de processamen-

to [CPU] e detectando e exibindo o nível de carga da 

bateria, e exibir, capturar, gravar e transmitir dados, 

imagens e conteúdo audiovisual em ambientes de rea-

lidade padrão, realidade aumentada e realidade mista; 

software de aplicação informático descarregável para 

óculos inteligentes, sistemas de visualização ocular e 

aparelhos de visualização de vídeo para fixação à ca-

beça para a geração e exibição de realidade padrão, 

realidade aumentada, conteúdo de realidade mista; 

software de aplicação descarregável para óculos inteli-

gentes, ecrãs ópticos [near eye displays] e aparelhos de 

visualização de vídeo para fixação à cabeça para co-

municação com outros óculos inteligentes, ecrãs ópti-

cos [near eye displays] e aparelhos de visualização de 

vídeo para fixação à cabeça; software informático des-

carregável para permitir a captura, armazenamento e 

transmissão de fotografias, vídeos, dados e informa-

ções com dados biométricos, de saúde e outros dados 

de desempenho de utilizador sobrepostos e integrados 

na gravação; software descarregável para visualização 

e interacção com um feed  de imagens, conteúdo 

de áudio, audiovisual e vídeo e texto e dados associa-

dos; software informático, nomeadamente, aplicação 

móvel descarregável para instalação, configuração e 

controle de hardware informático portáteis e periféri-

cos de uso no corpo adaptados para uso com computa-

dor; cabos eléctricos; adaptadores eléctricos; dispositi-

vos de monitorização electrónica que incorporam indi-

cadores que acendem e mudam de cor com base nos 

níveis de actividade cumulativa dos utilizadores; dis-

positivos de monitorização electrónica que incorpo-

ram microprocessadores, mostradores digitais e celerí-

metros, para detectar, armazenar, relatar, monitorizar, 

enviar e descarregar dados de desporto, treino físico e 

actividades para a Internet e comunicação com conso-

las de jogos e computadores pessoais, em relação ao 

tempo, ritmo, velocidade, passos dados, capacidade 

atlética, calorias queimadas, frequência cardíaca e no 

corpo, posicionamento global, direção, distância, alti-

tude, navegação e informações meteorológicas; instru-

mentos e aparelhos electrónicos de navegação; senso-

res de condicionamento de forma física e exercícios, 

monitores e visores para detecção, monitorização, re-
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gisto, exibição, medição e transmissão de posiciona-

mento global, direção, distância, altitude, velocidade, 

temperatura e informações de navegação, para serem 

usados durante o exercício e para actividades desporti-

vas; software de reconhecimento de gestos; óculos com 

função de comunicação sem fios; dispositivos de siste-

ma de posicionamento global (GPS); óculos para per-

mitir experiências de mundo de realidade virtual, rea-

lidade aumentada e realidade mista; hardware e sof-

tware para visualizar imagens virtuais na criação de 

realidade virtual, aumentada e mista; aparelhos de vi-

sualização de vídeo para fixação à cabeça; dispositivos 

de tela sob a forma de aparelhos de visualização de ví-

deo para fixação à cabeça e seus componentes, nomea-

damente, placas de exibição de vídeo; headsets; head-

sets para uso com computadores; software de entrete-

nimento interactivo; electrónica de interface, nomea-

damente, circuitos de interface de controladores de ví-

deo [vídeo drivers] para óculos de vídeo digital; soft-

ware com reconhecimento de localização, software de 

computador descarregável e software de aplicação mó-

vel para pesquisar, determinar e partilhar locais; alti-

falantes; software de mensagens; microvisores, nomea-

damente, aparelhos de visualização de vídeo para fixa-

ção à cabeça e ecrãs ópticos [near eye displays]; hard-

ware informático de realidade mista; óculos de reali-

dade mista; headsets de realidade mista; software de 

realidade mista; software de realidade mista para en-

tretenimento interactivo; software de realidade mista 

para navegar em um ambiente de realidade mista; 

software de realidade mista para rastreamento de ob-

jectos, controlo de movimento e visualização de conteú-

do; software de realidade mista para operar headsets 

de realidade mista; software de realidade mista para 

os utilizadores experimentarem a visualização, mani-

pulação e imersão de realidade mista; software de 

aplicação móvel para a criação de programas de treino 

de condicionamento da forma física personalizados; 

sensores de rastreamento de movimento para tecnolo-

gia de realidade aumentada; sensores de rastreamento 

de movimento para tecnologia de realidade mista; sen-

sores de rastreamento de movimento para tecnologia 

de realidade virtual; dispositivos electrónicos multi-

-funcionais para exibir, medir e enviar informações à 

Internet, incluindo hora, data, batimentos cardíacos e 

corporais, posicionamento global, direcção, distância, 

altitude, velocidade, passos dados, calorias queimadas, 

informações de navegação, informações meteorológi-

cas, a temperatura, a velocidade do vento e a declina-

ção das frequências corporais e cardíacas, altitude e 

velocidade; dispositivos electrónicos multi-funcionais 

para exibir, medir e enviar informações à Internet, in-

cluindo hora, data, frequência cardíaca, posicionamen-

to global, direcção, distância, altitude, velocidade, 

passos dados, calorias queimadas, informações de na-

vegação, alterações na frequência cardíaca, níveis de 

actividade, horas dormidas, qualidade do sono e des-

pertador silencioso; ecrãs ópticos [near eye displays], 

nomeadamente, ecrãs de exibição de vídeo para mon-

tagem de ecrãs ópticos [near eye displays] e lentes num 

utilizador para exibir imagens ao utilizador; sistemas 

ecrãs ópticos [near eye displays] constituídos por sen-

sores GPS, celerímetro, magnetómetros, bússolas dire-

cionais, sensores de temperatura ambiente e sensores 

electrónicos de orientação de ponta e inclinação; siste-

mas de exibição através de crãs ópticos [near eye dis-

plays] compreendendo hardware informático, interfa-

ces de exibição electrónica e software para a geração e 

exibição de realidade virtual e conteúdo de realidade 

mista; sistemas de exibição através de ecrãs ópticos 

[near eye displays] compreendendo hardware informá-

tico, interfaces de exibição electrónica e software 

adaptado para o uso com óculos de protecção; siste-

mas de visualização de ecrãs ópticos [near eye dis-

plays] compreendendo óculos e software para a gera-

ção e exibição de realidade padrão, realidade aumen-

tada e conteúdos de realidade mista; visores para ecrãs 

ópticos [near eye displays]; aparelhos de comunicação 

em rede, nomeadamente, dispositivos electrónicos di-

gitais móveis e de uso no corpo para o envio e a rece-

ção de ficheiros de texto, dados, áudio, imagem e vídeo 

através de redes; conta-passos [pedómetros]; periféri-

cos para dispositivos móveis, nomeadamente, pedóme-

tros e altímetros; software de assistente pessoal; assis-

tentes pessoais digitais; dispositivos electrónicos pes-

soais usados para rastrear metas e estatísticas de con-

dicionamento de forma física; rastreadores de aptidão 

pessoal; dispositivos pessoais de exibição de vídeo sob 

a forma de visores para uso no corpo para visualização 

de conteúdo digital, incluindo realidade virtual, reali-

dade aumentada e conteúdo de realidade mista; ecrãs 

de exibição de vídeo pessoal; dispositivos electrónicos 

digitais portáteis, de mão e pessoais para registar, or-

ganizar, transmitir, manipular, rever e receber texto, 

dados e arquivos digitais; aparelhos de controlo remo-

to para hardware informático e relógios inteligentes; 

sensores para uso científico a serem usados por um ser 

humano para reunir dados biométricos humanos, dis-

positivos electrónicos digitais móveis e de uso no cor-

po, organizar, transmitir, manipular e rever arquivos 
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de texto, dados, áudio, imagem e vídeo; óculos inteli-

gentes; óculos inteligentes com capacidade de áudio 

com e sem fios; pulseiras para relógios inteligentes; 

correias para relógios inteligentes; relógios inteligen-

tes; software de assistente social; software e firmware 

para controlar, configurar e gerir controladores; soft-

ware e firmware para exibição de jogos de vídeo e mé-

dia electrónica em dispositivos de ecrãs de exibição 

fornecidos como actualizações para ou em combina-

ção com aparelhos de visualização de vídeo para fixa-

ção à cabeça; software e firmware para programas de 

sistema operacional; software e firmware para contro-

ladores de vídeo [vídeo drivers] e processamento de 

vídeo fornecidos como actualizações ou em combina-

ção com aparelhos de visualização de vídeo; software 

e firmware para permitir que dispositivos electrónicos 

partilhem dados e se comuniquem entre si; programas 

de controladores de dispositivos para dispositivos elec-

trónicos para permitir a comunicação entre hardware 

e dispositivos electrónicos; software para publicitários 

comunicarem e interagirem com comunidades on-line; 

software para alertas, mensagens, e-mails e lembretes 

e para gravar, organizar, transmitir, manipular, rever e 

receber texto, dados, áudio, imagem e arquivos digitais 

e ecrãs de exibição; software para comunicação por re-

des locais sem fios, tecnologias sem fios e outros proto-

colos de comunicação entre sistemas de ecrãs ópticos 

[near eye displays] e dispositivos de rede, nomeada-

mente, telefones celulares, telefones inteligentes, com-

putadores, computadores em formas de tablets, e ou-

tros sistemas de computador; software para conversão 

de linguagem natural em comandos executáveis por 

máquina; software para criar e gerir perfis de média 

social e contas de utilizador; software para criar, edi-

tar, enviar, descarregar, acessar, visualizar, postar, exi-

bir, marcar, publicar em blogues, transmitir em fluxo 

contínuo, ligar, anotar, indicar sentimento, comentar, 

incorporar, transmitir e partilhar ou de outra forma 

fornecer média electrónica ou informações via compu-

tador e redes de comunicação; software para criar, ge-

rir e acessar grupos em comunidades virtuais; softwa-

re para criar, gerir e interagir com uma comunidade 

on-line; software para facilitar e organizar o financia-

mento e distribuição de angariação de fundos e doa-

ções; software para gerar imagens a serem exibidas em 

sistema de ecrãs ópticos [near eye displays]; software 

para integração de dados electrónicos com ambientes 

do mundo real para fins de entretenimento, educação, 

jogos, comunicação e redes sociais; software para mo-

dificar e permitir a transmissão de conteúdos e dados 

de imagens, áudio, audiovisuais e vídeo; software para 

serviços de arrecadação de fundos de beneficência on-

-line e serviços de doação financeira; software para 

encomenda e / ou compra de produtos e serviços; soft-

ware para organização, pesquisa e gestão de eventos; 

software para planeamento de actividades com outros 

utilizadores, fazendo recomendações; software para 

processamento de imagens, gráficos, áudio, vídeo e 

texto; software para gravar, armazenar, transmitir, re-

ceber, exibir e analisar dados de hardware de compu-

tador de uso no corpo; software para telefones inteli-

gentes e outros sistemas de computador para gerar da-

dos, imagens e áudio para exibição em sistemas de exi-

bição de ecrãs ópticos [near eye displays] e para trans-

mitir esses dados, imagens, áudio para sistemas de exi-

bição de ecrãs ópticos [near eye displays]; software 

para telefones inteligentes e outros sistemas de compu-

tador para receber dados de sistemas de ecrãs ópticos 

[near eye displays]; software para mapeamento social e 

de destinos; software para redes sociais; software para 

transmissão em fluxo contínuo de conteúdo de entrete-

nimento multimédia; Software para coleta, gestão, 

edição, organização, modificação, transmissão, parti-

lha e armazenamento de dados e informações; softwa-

re para rastrear movimento, visualizar, manipular, vi-

sualizar e exibir experiências de realidade aumentada, 

mista e virtual; interface de programação de aplica-

ções (API); software para uso na criação e concepção 

de software de realidade virtual, realidade aumentada 

e realidade mista; software para apresentação de con-

teúdos, dados e informações sem fios; aplicações des-

carregáveis destinadas a dispositivos móveis; software 

que permite que indivíduos, grupos, empresas e mar-

cas criem e mantenham uma presença on-line para fins 

de marketing; software, nomeadamente, uma interface 

interpretativa para facilitar a interacção entre huma-

nos e máquinas; aparelhos e instrumentos de teleco-

municações, nomeadamente, altifalantes e microfones 

vendidos como componentes de computadores, dispo-

sitivos electrónicos digitais móveis e de uso no corpo 

para o envio e recebimento de chamadas telefónicas, 

mensagens de texto, correio electrónico e outros dados 

digitais, e para uso no fornecimento de acesso à Inter-

net; óculos de realidade virtual; headsets de realidade 

virtual; software de realidade virtual; software de rea-

lidade virtual para entretenimento interactivo; softwa-

re de realidade virtual para navegar em um ambiente 

de realidade virtual; software de realidade virtual 

para rastreamento de objectos, controlo de movimento 

e visualização de conteúdos; software de realidade vir-
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tual para operar headsets de realidade virtual; softwa-

re de realidade virtual para os utilizadores experimen-

tarem a visualização, manipulação e imersão da reali-

dade virtual; software de realidade virtual, aumentada 

e mista para uso na capacitação de computadores, 

consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos de vídeo 

portáteis, computadores em forma de tablet, dispositi-

vos móveis e telefones celulares para fornecer experi-

ências de realidade virtual, aumentada e mista; reló-

gios, pulseiras e braceletes que comunicam dados a as-

sistentes pessoais digitais, telefones inteligentes e 

computadores pessoais por meio de websites da Inter-

net e outras redes de comunicação electrónica e de 

computador; sistemas de ecrãs ópticos [near eye dis-

plays] impermeáveis compreendendo hardware infor-

mático, interfaces de exibição electrónica e software 

para a geração e exibição de realidade virtual e conte-

údo de realidade mista; rastreadores de actividades de 

uso no corpo; periféricos de computadores portáteis 

de uso no corpo; dispositivos de computação de uso no 

corpo constituídos principalmente por software e 

ecrãs para ligação a computadores, computadores em 

forma de tablet, dispositivos móveis e telefones celula-

res para permitir experiências de realidade virtual, re-

alidade aumentada e realidade mista; dispositivos 

electrónicos digitais de uso no corpo constituídos 

principalmente por software para alertas, mensagens, 

e-mails e lembretes e para gravar, organizar, transmi-

tir, manipular, rever e receber texto, dados, áudio, 

imagem e arquivos digitais e ecrãs de exibição; dispo-

sitivos electrónicos digitais de uso no corpo, nomeada-

mente, óculos, óculos de protecção e headsets; disposi-

tivos electrónicos de uso no corpo, nomeadamente, re-

lógios, pulseiras e braceletes que são constituídos por 

software que comunica dados a assistentes digitais 

pessoais, telefones inteligentes e computadores pesso-

ais por meio de sites da Internet e outras redes de co-

municação electrónica e de computador; periféricos de 

uso no corpo adaptados para uso com computador, 

computadores em forma de tablet, dispositivos móveis 

e telefones celulares, nomeadamente, aparelhos de vi-

sualização de vídeo para fixação à cabeça; periféricos 

sem fios adaptados para uso com computador; head-

sets de realidade virtual para jogos de vídeo em cone-

xão com computadores, consolas de jogos, consolas 

portáteis de jogos de vídeo, computadores em forma 

de tablet, dispositivos móveis, telefones celulares a fim 

de permitir experiências de realidade virtual; periféri-

cos portáteis de uso pessoal especialmente adaptados 

para computadores, consolas de jogos, consolas portá-

teis de jogos de vídeo, computadores em forma de ta-

blet, dispositivos móveis, telefones celulares; headsets 

audiovisuais para jogos de vídeo; headsets de jogos 

concebidos para serem utilizados em jogos de vídeo.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Jamaica

N.º 83739

[210]  N.º : N/192519

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

[730]  Requerente : Meta Platforms, Inc.

  Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Consolas de jogos multimédia electró-

nicas e interactivas; aparelho de controlo remoto de 

jogos de vídeo interactivos; comandos de jogos para 

computadores; unidades portáteis (joysticks) para jo-

gos electrónicos, jogos de computador, jogos interacti-

vos e de vídeo; dispositivos de jogos, dispositivos de jo-

gos móveis, nomeadamente, máquinas de jogos com ou 

sem saída de vídeo para jogar jogos de computador e 

jogos de vídeo; consolas de jogos de computador para 

uso com ecrã de visualização ou monitor externo; apa-

relhos para jogos electrónicos sem ser os concebidos 

para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor 

externo; aparelhos para jogos electrónicos concebidos 

para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor 

externo; bolsas especialmente adaptadas para jogos de 

vídeo portáteis e consolas de jogos de vídeo; joysticks 

para jogos de computador e de vídeo; consolas de jo-

gos de computador para jogos recreativos; películas de 

plástico [skins] ajustadas para cobrir e proteger apare-

lhos para jogos electrónicos, nomeadamente consolas 

de jogos de vídeo e consolas de jogos de vídeo portá-

teis; comandos de jogos sob a forma de teclados para 

jogos de computador; jogos concebidos para serem 

utilizados com receptores de televisão; unidades de 

joysticks portáteis para jogos de vídeo; consolas de jo-

gos portáteis; jogos electrónicos portáteis concebidos 

para serem utilizados somente com um recetor de te-

levisão; jogos portáteis com ecrãs de cristais líquidos; 

unidades portáteis para jogos electrónicos concebidos 

para utilizar com um ecrã de visualização ou monitor 

externo; máquinas de jogos para uso doméstico; má-
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quinas de jogos com LCD; controladores electrónicos 

operados por jogador para máquinas de jogos de vídeo 

electrónicos; estojos de proteção especialmente conce-

bidos para jogos de vídeo portáteis e consolas de jogos 

de vídeo; máquinas de jogos de vídeo independentes; 

suportes de aparelhos para jogos electrónicos, nome-

adamente, consolas de jogos de vídeo e consolas de 

jogos de vídeo portáteis; unidades de mesa para jogos 

electrónicos sem serem em conjunto com uma televi-

são ou computador; comandos interactivos de jogos 

de vídeo para jogos electrónicos; comandos para con-

solas de jogos; máquinas de jogos de vídeo de arcada; 

consolas de jogos de vídeo; jogos e artigos de brincar; 

artigos de ginástica e desporto não incluídos em outras 

classes; decorações para árvores de Natal; aparelhos 

para a musculação; aparelhos para exercícios físicos de 

musculação; equipamentos para exercícios físicos de 

treino; equipamentos para jogos e desportos; máqui-

nas para exercício físico.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Jamaica

N.º 83739

[210]  N.º : N/192521

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

[730]  Requerente : Meta Platforms, Inc.

  Endereço : 1601 Willow Road, Menlo Park, Cali-

fornia 94025, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços de processamento de tran-

sacções financeiras, nomeadamente, fornecimento 

de transacções electrónicas e opções de pagamento 

seguras; processamento electrónico de dados de pa-

gamento de contas para usuários da internet e redes 

de comunicação; serviços de processamento de tran-

sacções de pagamento; transferência electrónica de 

fundos; serviços de processamento de transacções de 

cartões de crédito electrónicos, cartões de débito e 

cartões pré-pagos de oferta; fornecimento de servi-

ços electrónicos de pagamento móvel para terceiros; 

serviços financeiros; processamento de pagamentos; 

serviços de transação financeira; facilitação e orga-

nização de arrecadação de fundos e a distribuição de 

doações para arrecadação de fundos; serviços de bene-

ficência, nomeadamente, coordenação da obtenção e 

distribuição de donativos em dinheiro de particulares 

e empresas a terceiros; fornecimento de serviços de 

pagamento de contas por meio de aplicações electró-

nicas para telefones celulares; serviços financeiros, 

nomeadamente, fornecimento de uma moeda virtual 

para uso por membros de uma comunidade on-line em 

conexão com jogos de vídeo, conteúdo de transmis-

sões de fluxo contínuo ao vivo e conteúdo de vídeo a 

pedido [video-on-demand] através da internet e redes 

de comunicação; intercâmbios financeiros; serviços de 

pagamento móvel eletrónico para terceiros; câmbio 

de moeda virtual; transferência electrónica de moeda 

virtual; operações financeiras, nomeadamente, gestão 

financeira, planeamento financeiro, previsão financei-

ra, gestão de carteira financeira e análise e consulta-

doria financeira; informação financeira prestada por 

meios eletrónicos; corretagem; serviços de revendedor; 

serviços de transacções cambiais; serviços de moedas 

digitais; serviços de criptomoeda; serviços de moeda 

virtual; serviços de carteira e armazenamento de mo-

eda digital; serviços de carteira electrónica [e-wallet]; 

serviços electrónicos de carteira; serviços financeiros 

relativos a carteiras electrónicas; serviços de pagamen-

to de contas fornecidos por meio de carteira electró-

nica; serviços bancários electrónicos por meio de uma 

rede global de computadores; mercado de transacção 

de divisas; serviços electrónicos de pagamento envol-

vendo processamento electrónico e subsequente trans-

missão de dados de pagamento de contas; serviços 

de negociação de moedas digitais, moedas virtuais, 

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos 

[blockchain], activos digitalizados, tokens digitais, 

cripto tokens e tokens utilitários; serviços financeiros 

de processamento de moeda digitais, moedas virtuais, 

criptomoedas, activos digitais e de cadeias de blocos 

[blockchain], activos digitalizados, token digitalizados, 

cripto token e tokens utilitários para terceiros; facili-

tação de transferências de equivalentes electrónicos 

de dinheiro; serviços de reportagem de notícias no 

domínio das notícias financeiras; serviços financeiros, 

nomeadamente, fornecimento de serviços de moeda 

virtual para utilização por membros de uma comuni-

dade online através de uma rede informática mundial; 

emissão de tokens de valor; gestão de moedas digitais, 

moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de 

cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados, 

tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; ser-

viços financeiros, nomeadamente, fornecimento de 

troca financeira para o comércio de moedas digitais, 

moedas virtuais, criptomoedas, activos digitais e de 
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cadeias de blocos [blockchain], activos digitalizados, 

tokens digitais, crypto tokens e tokens utilitários; ser-

viços de comércio de criptomoedas; serviços de troca 

de criptomoedas; processamento de pagamentos de 

criptomoedas; serviços de pagamento electrónico; 

processamento de pagamentos electrónicos por meio 

de serviços de carteira electrónica; serviços de gestão 

de moeda; serviços de transferência de moeda; ser-

viços financeiros, nomeadamente, fornecimento de 

transferência electrónica de moedas digitais, moedas 

virtuais, criptomoedas, activos digitais e de cadeias de 

blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens digi-

tais, cripto tokens e tokens utilitários; consultadoria 

financeira no domínio das moedas digitais, moedas 

virtuais, criptomoedas, activos digitais e de cadeias de 

blocos [blockchain], activos digitalizados, tokens digi-

tais, cripto tokens e tokens utilitários; fornecimento de 

processamento electrónico e rastreamento de transfe-

rências electrónicas de fundos; serviços de câmbio de 

moeda; serviços de gestão de investimentos; Serviços 

de custódia para instituições e fundos financeiros; ne-

gociação de permutas (swaps) e derivados em moedas 

digitais, moedas virtuais, criptomoeda, activos digitais 

e de cadeias de blocos [blockchain], activos digitaliza-

dos, tokens digitais, cripto tokens e tokens utilitários; 

câmbio monetário; compensação e reconciliação de 

transacções financeiras; serviços de informações finan-

ceiras; serviços de comércio financeiro electrónico; ne-

gociação financeira electrónica, nomeadamente, nego-

ciação na área de activos digitalizados; fornecimento 

de informações financeiras sob oferta em tempo real 

sobre moedas digitais, moedas virtuais, criptomoedas, 

activos digitais e de cadeias de blocos [blockchain], 

activos digitalizados, tokens digitais, cripto tokens e 

tokens utilitários; fornecimento de informações nas 

áreas de investimento e finanças através de redes in-

formáticas e redes de comunicação globais; negociação 

electrónica de instrumentos financeiros; serviços de 

pagamento de comércio electrónico; serviços financei-

ros, nomeadamente, processamento financeiro electró-

nico e transmissão de dados de pagamento de faturas 

para utilizadores de redes de Internet e de comunica-

ções; serviços de processamento de transacções finan-

ceiras, nomeadamente, fornecimento de transacções 

financeiras e opções de pagamento seguras; serviços 

de transacções financeiras, nomeadamente, forneci-

mento de moeda virtual para utilização por membros 

de uma comunidade on-line através da Internet e de 

redes de comunicações; serviços financeiros, nomea-

damente, serviços de processamento de transacções de 

pagamento; serviços de processamento de pagamentos, 

nomeadamente, fornecimento de serviços de processa-

mento de transacções de moeda virtual para terceiros; 

serviços de cartão-presente pré-pago, nomeadamente, 

emissão de certificados de cartão-presente que podem 

ser descontados na compra de produtos ou serviços; 

fornecimento de intercâmbio digital (financeiro).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/07/08  Jamaica

N.º 83739

[210]  N.º : N/192806

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

[730]  Requerente : Universal Superstar LLP

  Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

United Kingdom, EC4V 4BE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

USB

[540]  Marca : 

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

N.º UK00003669342

[210]  N.º : N/192807

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

[730]  Requerente : Universal Superstar LLP

  Endereço : 71 Queen Victoria Street, London, 

United Kingdom, EC4V 4BE

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

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

N.º UK00003669342

[210]  N.º : N/193240

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

[730]  Requerente : Amgen Inc.

  Endereço : One Amgen Center Drive, Thousand 

Oaks, California 91320-1799, United States of Ameri-

ca

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas para o 

tratamento de doenças e distúrbios respiratórios, do-

enças e distúrbios pulmonares, doenças e distúrbios 

cardiovasculares, inflamação, doenças e distúrbios in-

flamatórios, doenças e distúrbios auto-imunes, câncer, 

doenças e distúrbios oncológicos, doenças e distúrbios 

hematológicas, doenças tumorais, doenças e distúrbios 

neurológicas e doenças e distúrbios metabólicas.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 90/873,127

[210]  N.º : N/193802

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria, incenso, produtos para 

perfumar roupa, bases para perfumes de flores, óleos 

essenciais, preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, sabonetes, loções para os ca-

belos, dentífricos e sprays de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193803

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas (iluminação), velas para árvo-

res de natal, potpourris, velas perfumadas, velas de 

perfumes de ambiente, cera para iluminação, ceras de 

origem mineral, ceras para uso industrial, luz de vela 

(velas), velas, torcidas [pavios] de candeeiros, parafina, 

velas (piloto), velas perfumadas, velas de mesa, lam-

parinas [velas], velas para iluminação, ceras de origem 

animal refinadas e ceras de origem vegetal refinadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193804

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Queimadores de incenso domésticos, 

candelabros [castiçais], não em metais preciosos, ar-

ranjos para velas, não em metais preciosos, castiçais 

não em metais preciosos, perfume; água de pulveriza-

dores de perfume, suportes de vidro para velas, porce-

lana ou faiança e contentores de vidro de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193805

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL
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  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria, incenso, produtos para 

perfumar roupa, bases para perfumes de flores, óleos 

essenciais, preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, sabonetes, loções para os ca-

belos, dentífricos e sprays de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193806

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas (iluminação), velas para árvo-

res de natal, potpourris, velas perfumadas, velas de 

perfumes de ambiente, cera para iluminação, ceras de 

origem mineral, ceras para uso industrial, luz de vela 

(velas), velas, torcidas [pavios] de candeeiros, parafina, 

velas (piloto), velas perfumadas, velas de mesa, lam-

parinas [velas], velas para iluminação, ceras de origem 

animal refinadas e ceras de origem vegetal refinadas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193807

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Queimadores de incenso domésticos, 

candelabros [castiçais], não em metais preciosos, ar-

ranjos para velas, não em metais preciosos, castiçais 

não em metais preciosos, perfume; água de pulveriza-

dores de perfume, suportes de vidro para velas, porce-

lana ou faiança e contentores de vidro de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193808

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumaria, incenso, produtos para 

perfumar roupa, bases para perfumes de flores, óleos 

essenciais, preparações para branquear e outras subs-

tâncias para a lavagem; preparações para limpar, polir, 

desengordurar e raspar, sabonetes, loções para os ca-

belos, dentífricos e sprays de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193809

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas (iluminação), velas para árvo-

res de natal, potpourris, velas perfumadas, velas de 

perfumes de ambiente, cera para iluminação, ceras de 

origem mineral, ceras para uso industrial, luz de vela 

(velas), velas, torcidas [pavios] de candeeiros, parafina, 

velas (piloto), velas perfumadas, velas de mesa, lam-

parinas [velas], velas para iluminação, ceras de origem 

animal refinadas e ceras de origem vegetal refinadas.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/193810

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

[730]  Requerente : 

 D’ORSAY INTERNATIONAL

  Endereço : , 75008, 55

 55 Avenue Montaigne, 75008 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Queimadores de incenso domésticos, 

candelabros [castiçais], não em metais preciosos, ar-

ranjos para velas, não em metais preciosos, castiçais 

não em metais preciosos, perfume; água de pulveriza-

dores de perfume, suportes de vidro para velas, porce-

lana ou faiança e contentores de vidro de perfume.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194156

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

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

materiais metálicos para a construção civil; edifícios 

transportáveis de metal; cabos não eléctricos e fios de 

metal comum; artigos pequenos de hardware metá-

lico; contentores metálicos para armazenamento ou 

transporte; cofres (metálicos); rampas metálicas para 

veículos; emblemas de metal para veículos; fechadu-

ras de metal para veículos; estacas de tenda de metal; 

cavilhas de tenda de metal; varas de tenda de metal; 

escadas metálicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194157

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas operadas a motor; motores eléctricos e 

motores a combustão, excepto para veículos terrestres; 

componentes de acoplamento e de transmissão de má-

quinas, excepto para veículos terrestres; alfaias agrí-

colas, excluindo ferramentas manuais operadas ma-

nualmente; incubadoras de ovos; máquinas de venda 

automática; máquinas de alinhamento da carroçaria 

e do quadro do veículo e respectivas peças estruturais 

de substituição; distribuidores para motores de veícu-

los; filtros de ar para motores eléctricos e motores a 

combustão de veículos; cilindros de motores para veí-

culos; geradores para veículos terrestres; dispositivos 

de ignição para motores de veículos terrestres; acessó-

rios para veículos, nomeadamente braços de garras e 

lâminas para movimentação de terra e objectos soltos; 

compressores hidráulicos de ar (máquina) para veícu-

los; peças de veículos terrestres, nomeadamente cabos 

de velas de ignição; bombas de combustível (oil pumps) 

para veículos terrestres; coletores como peça de siste-

mas de escape de veículos; bombas de combustível (fuel 

pumps) para veículos terrestres; bombas de água para 

veículos terrestres; peças de veículos, nomeadamente 

válvula de potência para carburadores; peças para ve-

ículos, nomeadamente cobertura de cames; peças de 

veículos, nomeadamente, colectores de admissão; pe-

ças de máquina ou motor, nomeadamente, protectores 

de cames do motor; peças de veículos, nomeadamente 

caixas (invólucras) para motor; peças de motores de 

veículos, nomeadamente braços oscilantes; peças de 

veículos, nomeadamente bielas de comando; peças de 

motores de veículos, nomeadamente arrefecedores de 

óleo; peças de motores de veículos, nomeadamente 

válvulas de ventilação positiva do cárter [PCV] para 

motores; parte de motores de veículos, nomeadamente 

tampas e tampões de depósitos de óleo; partes de mo-

tores de veículos, nomeadamente recipiente de óleo; 

silenciadores sendo peças dos sistemas de escape de 

veículos; peças de motor de veículos terrestres de com-

bustão interna, nomeadamente bielas; peças de motor 

mecânico para veículos terrestres; correias de trans-

missão para motores de veículos terrestres; bombas de 

combustível para motores de veículos terrestres; alter-

nadores para veículos terrestres; geradores elétricos; 
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peças de veículos, nomeadamente carburadores; peças 

de injecção de combustível para motores de veículos 

terrestres e aquáticos; compressores de ar para veí-

culos; cilindros para motores para veículos terrestres; 

motores de limpa pára-brisas para veículos marítimos 

ou terrestres; peças de motor de veículo, nomeadamen-

te refrigeradores de ar de carga e as suas peças compo-

nentes; peças de motor de veículo, nomeadamente re-

frigeradores intermédios de calor [intercoolers]; cabos 

de ignição para veículos motorizados; tubos de escape 

para veículos terrestres; unidades de conversores cata-

líticos para escapes de veículos; ignições electrónicas 

para veículos; juntas metálicas de motor para veículos; 

filtros de combustível para motores de veículos; árvo-

res de cames para motores de veículos; radiadores para 

veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194158

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, navegação, topografia, fotografia, ci-

nematografia, audiovisual, óptica, pesagem, medição, 

sinalização, detecção, teste, inspecção, de salva-vidas 

e ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, co-

mutar, transformar, acumular, regular ou controlar a 

distribuição ou utilização de electricidade; aparelhos 

e instrumentos para gravar, transmitir, reproduzir 

ou processar som, imagens ou dados; suportes gra-

vados e descarregáveis, programas informáticos de 

computador, suportes de gravação e armazenamento 

em branco digitais ou analógicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

calculadoras; computadores e dispositivos periféricos 

para computador; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

aparelhos de extinção de incêndios; interfaces [infor-

mática]; programas informáticos para concepção de 

interfaces de utilizador; aparelhos de baterias eléc-

tricas ligados sem fios com programas informáticos 

permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 

fornecimento de electricidade armazenada para utili-

zação em habitações e edifícios; aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 

fornecimento de electricidade armazenada fornecida 

por ou a uma rede de energia eléctrica ou outra fonte 

de produção de energia eléctrica para estabilizar e 

satisfazer a procura de electricidade e os objectivos de 

utilização; programas informáticos para monitorizar, 

optimizar e regular o armazenamento e fornecimento 

de energia armazenada para e de aparelhos de bate-

rias eléctricas ligados sem fios; baterias para fornecer 

energia eléctrica a motores para veículos eléctricos; 

conectores de energia eléctrica montados na parede 

para carregar veículos eléctricos; conectores móveis 

de energia eléctrica para carregar veículos eléctricos; 

programas informáticos descarregáveis na natureza 

de uma aplicação móvel para monitorizar a carga 

eléctrica e o estado dos veículos e controlo remoto de 

veículos; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de programs informáticos do sistema opera-

tivo de veículos; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; dispositivo de localização 

e recuperação de veículos programado para utilizar o 

sistema de posicionamento global (GPS) e telecomuni-

cações móveis; rádios para veículos; alarme anti-roubo; 

carregadores de baterias para utilização com baterias 

de veículos; controlos de velocidade de cruzeiro para 

veículos a motor; equipamento de segurança automó-

vel, nomeadamente monitores eletrónicos de vibração, 

choque, movimento, ângulo, temperatura e voltagem; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

um sistema de vigilância veicular de bordo compos-

to por câmaras e monitores para expor e eliminar os 

ângulos mortos de ambos os lados do veículo; trans-

missores sem fios com tecnologia de recolha e visuali-

zação do estado e rastreio de todos os tipos de veículos 

em ambientes locais; baterias, eléctricas, para veículos; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

monitores electrónicos de pressão de pneus; equipa-

mento de segurança automóvel, nomeadamente senso-

res e câmaras de reserva; unidades de equilibragem de 

pneus para veículos terrestres; sistema de entrada sem 

chave e sistema automático de ignição sem chave para 

veículos automóveis composto por microprocessador, 
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receptor de sinal electrónico e chaveiro com transmis-

sor de sinal electrónico; velocímetros para veículos; 

detectores de objectos de radar para uso em veículos; 

sensor GPS montado no veículo para determinar a 

taxa de movimento do veículo; carregadores de bateria 

de telemóvel para uso em veículos; peças de motor de 

veículos, nomeadamente termóstatos; equipamento 

áudio para veículos, nomeadamente aparelhagens de 

som, altifalantes, amplificadores, equalizadores, dis-

tribuidores de som e caixas acústicas; altifalantes sem 

fios; altifalantes áudio; aparelhos de som; programas 

informáticos descarregáveis para controlo de disposi-

tivos áudio; portas USB de carregamento para uso em 

veículos; fechaduras eléctricas para veículos; câmaras 

de visão traseira para veículos; controlos de climatiza-

ção para veículos; controladores sem fios para moni-

torizar e controlar remotamente a função e estado de 

outros dispositivos ou sistemas eléctricos, electrónicos 

e mecânicos, nomeadamente sistemas de bateria, se-

gurança, iluminação, localização e segurança; apare-

lhos de controlo remoto para arranque de veículos; 

sistema de localização, rastreamento e segurança de 

veículos composto por antena e transmissor de rádio 

a ser colocado num veículo; reguladores de voltagem 

em veículos; equipamento áudio para veículos, nome-

adamente altifalantes acústicos para sistemas áudio de 

automóveis; instrumentos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; conectores eléctricos de 

reboque para veículos a motor; baterias para veículos; 

aparelhos eléctricos, nomeadamente estações de car-

regamento para carregamento de veículos eléctricos; 

analisadores computorizados de motores de veículos; 

cabos de extensão para uso em veículos; adaptadores 

de energia para uso em veículos; cabos eléctricos para 

uso em veículos; acumuladores, eléctricos, para veícu-

los; termostatos para veículos; indicadores automáticos 

de pressão baixa nos pneus; gravadores de quilometra-

gem para veículos; comandos à distância para operar 

alarmes de veículos; copos de medição; colheres de 

medição; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de gestão de frota de veículos; programas 

informáticos descarregáveis para gestão de compras, 

financiamento, locação financeira, seguros, segurança, 

protecção e diagnósticos de veículos; adaptadores eléc-

tricos; capas de adaptadores eléctricos impermeáveis; 

varetas de óleo de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194159

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; veículos terrestres e peças e 

acessórios para os mesmos, nomeadamente peças 

estruturais e componentes do grupo propulsor na na-

tureza de motores eléctricos, caixas de velocidades e 

eixos; carroçarias de veículos automóveis; redes para o 

porta-bagagens de veículos; coberturas ajustadas para 

veículos; correntes antiderrapantes para veículos; re-

mendos para reparação de pneus de veículos; bombas 

para inflar pneus de veículos; acabamentos interiores 

de automóveis; painéis interiores de automóveis; inte-

riores de couro personalizados para veículos; moldu-

ras de matrículas; suportes de matrículas; estofos para 

veículos; veículos terrestres eléctricos; peças para ve-

ículos eléctricos, nomeadamente motores; peças para 

veículos eléctricos, nomeadamente espelhos retrovi-

sores, limpa pára-brisas e portas traseiras; veículo de 

alta performance, totalmente eléctrico a bateria; as-

sentos de veículos; cubos de roda de veículos; rodas de 

veículos; estofos, coberturas ajustadas para veículos; 

volantes para veículos; motores para veículos terres-

tres; barras de tejadilho, amortecedores, molas, bar-

ras estabilizadoras, e suspensões, tudo para veículos; 

painéis de revestimento para carroçarias de veículos; 

pinças de travão para veículos terrestres; coberturas 

de assento ajustadas para veículos; suportes de fixação 

de motor para veículos; revestimentos em vinil pré-

-desenhados para veículos especialmente adaptados 

para veículos; peças para veículos, nomeadamente 

mangueiras para direcção assistida; insígnias para ve-

ículos; almofadas de assento de veículos; conjuntos de 

cubos de rodas de veículos; suportes para transporte 

de equipamento de esqui para veículos; espelhos para 

veículos, nomeadamente espelhos retrovisores; mu-

danças de marcha atrás para veículos terrestres; gan-

chos especialmente concebidos para uso em veículos 

para segurar acessórios para veículos; pára-brisas para 

veículos; dispositivos antiroubo para veículos; pneus 

para veículos; câmaras de ar para pneus para veículos; 

dispositivos para encher pneus; peças em plástico para 

veículos, nomeadamente plástico extrudido decorativo 

para exterior e interior de automóveis e revestimento 
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de protecção; veículos terrestres, nomeadamente car-

ros eléctricos, camiões e SUVs (Veículo Desportivo 

Utilitário); coberturas semi-ajustadas para veículos; 

compressores de ar para travões para veículos terres-

tres; cilindros de travão pneumático para veículos ter-

restres; capots para automóveis; chassis para veículos 

automóveis; coberturas protectores dos bancos dos ve-

ículos; peças para reparações estruturais para camiões 

e outros veículos automóveis; mecanismo de tracção 

do veículo composto por embreagem, transmissão, 

eixo de transmissão e diferencial; tampas da cober-

tura superior da transmissão para veículos terrestres; 

placas de montagem da transmissão para veículos ter-

restres; caixas da transmissão para veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; guarda-lamas para 

veículos; degraus para fixação a veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; jantes de rodas de ve-

ículos e respectivas partes estruturais; veículos todo-

-o-terreno (ATVs); sensores para veículos terrestres, 

nomeadamente sensores de torque de direcção assisti-

da eléctrica, vendidos como um componente do siste-

ma de direcção assistida; jantes de rodas de veículos; 

caixas de velocidades para veículos terrestres; travões 

para veículos; carroçarias de veículos; mecanismos de 

transmissão para veículos terrestres; peças de veículos, 

nomeadamente viseiras de pára-brisas; peças de veícu-

los, nomeadamente viseiras solares; peças de veículos, 

nomeadamente eixos auxiliares; peças de veículos, no-

meadamente juntas esféricas; peças para veículos, no-

meadamente suportes de suspensão; peças de veículos, 

nomeadamente juntas de velocidade constante; hastes 

de válvulas para pneus de veículos; peças de veículos 

terrestres, nomeadamente diferenciais; grelhas de 

protecção de capô como peças estruturais de veículos; 

eixos de transmissão para veículos terrestres; man-

gueiras do travão para veículos; tambores de travão 

para veículos terrestres; pinças de travão para veículos 

terrestres; peças de suspensão para veículos terrestres, 

nomeadamente feixe de molas; peças de suspensão 

para veículos terrestres, nomeadamente mola espiral; 

lâminas de limpa pára-brisas para veículos; circuitos 

hidráulicos para veículos; peças de suspensão para ve-

ículos terrestres, nomeadamente, equalizadores; inte-

riores de couro personalizados para veículos; pastilhas 

de travão de disco para veículos; suportes de copo para 

uso em veículos; transmissão de veículos terrestres e 

respectivas peças de substituição; correias para trans-

missões para veículos terrestres; sistemas de suspensão 

para veículos terrestres; rolamentos de rodas para veí-

culos terrestres; janelas de vidro para veículos; alarmes 

anti-roubo para veículos; equipamento de travagem 

para veículos; barras de suporte de bicicletas para ve-

ículos; kits de bagageira de eixo para uso em veículos 

terrestres; rolamentos de eixo para veículos terrestres; 

travões de disco para veículos terrestres; barras de 

tejadilho para caixas bagageiras de veículos terrestres; 

veículos utilitários desportivos; airbags para veículos; 

janelas para veículos; cintos de segurança para uso em 

veículos; válvulas de pneus para veículos; buzinas para 

veículos; peças para veículos terrestres, nomeadamen-

te correias de transmissão; embraiagens para veículos 

terrestres; coberturas adaptadas para veículos para 

automóveis e camiões para o efeito de proteger das 

intempéries e dos elementos; encostos de cabeça para 

veículos; airbags insufláveis para uso em veículos para 

a prevenção de ferimentos em acidentes; correntes de 

pneus para veículos terrestres; acessórios de pós-venda 

para automóveis, nomeadamente sacos, redes e tabu-

leiros de organização de veículos especialmente adap-

tados para instalação em veículos; cintos de segurança 

para assentos de veículos; redes para porta-bagagens 

de veículos; guarnições de travão para veículos ter-

restres; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

eixos; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

engrenagens de tracção; peças metálicas para veículos, 

nomeadamente acabamentos decorativos e protecto-

res de metal para o exterior e interior de automóveis; 

veículos eléctricos, nomeadamente carros, camiões e 

SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); bicicletas; alar-

mes de aviso de marcha atrás para veículos; discos de 

travão para veículos; bloqueadores de potência para 

veículos a motor; sistemas de alarme para veículos a 

motor; unidades de direcção para veículos terrestres e 

suas peças; spoilers para veículos; estribos de veículos 

[escadas]; airbags para veículo; amortecedores para au-

tomóveis; pára-choques para automóveis; porta-cargas 

de tejadilho de veículos e porta-bagagens; coberturas 

adaptadas para veículos; peças de veículos terrestres, 

nomeadamente estribos [escadas]; peças para veículos 

terrestres, nomeadamente guarda-lamas; peças para 

veículos terrestres, nomeadamente pára-lamas; peças 

de veículos, nomeadamente amortecedores de choque; 

portas para veículos; alavancas de sinal de mudança de 

direcção [pisca-pisca] para veículos; tampões de depó-

sitos de combustível para veículos terrestres; suportes 

para placas de matrículas de veículos; painéis de por-

tas para veículos; tendas de tejadilho (acessórias adap-

tadas para veículos); peças para veículos de recreio, 

nomeadamente unidades de cozinha e lava-loiças; 

peças para veículos, nomeadamente caixas estruturais 
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para conter unidades de cozinha, lava-loiças e dispen-

sa; peças estruturais para veículos, nomeadamente 

tanques auto-vedantes para armazenamento de água; 

peças estruturais para veículos, nomeadamente malas 

e unidades de carga e de armazenamento; unidades 

de armazenamento de carga especialmente adaptadas 

para camiões e SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); 

forros adaptados para áreas de carga para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194160

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

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

artigos para encadernações; fotografias; artigos de 

papelaria e de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para papelaria ou para uso doméstico; materiais para 

desenho e materiais para artistas; brochas [pincéis]; 

materiais de instrução e ensino; folhas, películas e 

sacos de plástico para empacotamento e embalagem; 

carateres de tipografia, blocos de impressão; manuais 

impressos no campo da manutenção e reparação de ve-

ículos; canetas; papel; papelaria; autocolantes [artigos 

de papelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194162

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou na cozinha; artigos de cozinha e de mesa, 

excepto garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; 

pincéis, excepto pincéis de pintura; materiais para fa-

zer escovas; artigos para fins de limpeza; vidro em bru-

to ou semi-trabalhado, excepto vidro de construção; 

objectos de vidro, porcelana e cerâmica; copos e cane-

cas; garrafas, vendidas vazias; caixas para transportar 

refeições; vidro semi-acabado para janelas de veículos; 

vidro para faróis de sinalização [pisca-pisca] ou faróis 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194165

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas, entrançados [cordões de ren-

da] e bordados, e fitas e laços de retrosaria; botões, 

ganchos e olhos, alfinetes e agulhas de retrosaria; 

f lores artificiais; decorações para o cabelo; cabelo 

postiço; remendos de pano para vestuário; remendos 

decorativos de tecido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194166

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão comercial; adminis-

tração de negócios; funções administrativas; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas de 

baterias eléctricas compostas por aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente e programas informáticos 

de apoio para armazenamento e fornecimento de elec-

tricidade armazenada a terceiros, para fins comerciais, 

e serviços de consultoria comercial relacionados com 
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estes; concessionários no domínio dos veículos maríti-

mos e veículos; lojas de venda a retalho, pontos de ven-

da e lojas pop-up no domínio dos veículos marítimos e 

veículos; serviços de consultoria comercial, nomeada-

mente prestação de assistência no desenvolvimento de 

estratégias comerciais; consultoria comercial no domí-

nio da eficiência energética relativa às energias solar e 

renováveis; prestação de serviços de aconselhamento 

e consultoria de compras aos consumidores para a 

aquisição de veículos marítimos e veículos; prestação 

de um serviço de informação de directório virtual com 

informações comerciais relativas a veículos e estações 

de carregamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194167

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem de 

resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento da água; 

serviços de impressão; conservação de alimentos e 

bebidas; fabrico personalizado de veículos; locação de 

aparelhos de baterias eléctricas ligados sem fios com 

programas informáticos permanentes em memórias 

de leitura incorporados e actualizáveis remotamente 

para armazenamento e fornecimento de electricidade 

armazenada para estabilizar e satisfazer a procura de 

electricidade e os objectivos de utilização; acabamen-

tos em acrílico de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194168

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

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

materiais metálicos para a construção civil; edifícios 

transportáveis de metal; cabos não eléctricos e fios de 

metal comum; artigos pequenos de hardware metá-

lico; contentores metálicos para armazenamento ou 

transporte; cofres (metálicos); rampas metálicas para 

veículos; emblemas de metal para veículos; fechadu-

ras de metal para veículos; estacas de tenda de metal; 

cavilhas de tenda de metal; varas de tenda de metal; 

escadas metálicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194169

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas operadas a motor; motores eléctricos e 

motores a combustão, excepto para veículos terrestres; 

componentes de acoplamento e de transmissão de má-

quinas, excepto para veículos terrestres; alfaias agrí-

colas, excluindo ferramentas manuais operadas ma-

nualmente; incubadoras de ovos; máquinas de venda 

automática; máquinas de alinhamento da carroçaria 

e do quadro do veículo e respectivas peças estruturais 

de substituição; distribuidores para motores de veícu-

los; filtros de ar para motores eléctricos e motores a 

combustão de veículos; cilindros de motores para veí-

culos; geradores para veículos terrestres; dispositivos 

de ignição para motores de veículos terrestres; acessó-

rios para veículos, nomeadamente braços de garras e 

lâminas para movimentação de terra e objectos soltos; 

compressores hidráulicos de ar (máquina) para veícu-

los; peças de veículos terrestres, nomeadamente cabos 

de velas de ignição; bombas de combustível (oil pumps) 

para veículos terrestres; coletores como peça de siste-

mas de escape de veículos; bombas de combustível (fuel 

pumps) para veículos terrestres; bombas de água para 

veículos terrestres; peças de veículos, nomeadamente 

válvula de potência para carburadores; peças para 

veículos, nomeadamente cobertura de cames; peças de 
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veículos, nomeadamente, colectores de admissão; pe-

ças de máquina ou motor, nomeadamente, protectores 

de cames do motor; peças de veículos, nomeadamente 

caixas (invólucras) para motor; peças de motores de 

veículos, nomeadamente braços oscilantes; peças de 

veículos, nomeadamente bielas de comando; peças de 

motores de veículos, nomeadamente arrefecedores de 

óleo; peças de motores de veículos, nomeadamente 

válvulas de ventilação positiva do cárter [PCV] para 

motores; parte de motores de veículos, nomeadamente 

tampas e tampões de depósitos de óleo; partes de mo-

tores de veículos, nomeadamente recipiente de óleo; 

silenciadores sendo peças dos sistemas de escape de 

veículos; peças de motor de veículos terrestres de com-

bustão interna, nomeadamente bielas; peças de motor 

mecânico para veículos terrestres; correias de trans-

missão para motores de veículos terrestres; bombas de 

combustível para motores de veículos terrestres; alter-

nadores para veículos terrestres; geradores elétricos; 

peças de veículos, nomeadamente carburadores; peças 

de injecção de combustível para motores de veículos 

terrestres e aquáticos; compressores de ar para veí-

culos; cilindros para motores para veículos terrestres; 

motores de limpa pára-brisas para veículos marítimos 

ou terrestres; peças de motor de veículo, nomeadamen-

te refrigeradores de ar de carga e as suas peças compo-

nentes; peças de motor de veículo, nomeadamente re-

frigeradores intermédios de calor [intercoolers]; cabos 

de ignição para veículos motorizados; tubos de escape 

para veículos terrestres; unidades de conversores cata-

líticos para escapes de veículos; ignições electrónicas 

para veículos; juntas metálicas de motor para veículos; 

filtros de combustível para motores de veículos; árvo-

res de cames para motores de veículos; radiadores para 

veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194170

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, navegação, topografia, fotografia, ci-

nematografia, audiovisual, óptica, pesagem, medição, 

sinalização, detecção, teste, inspecção, de salva-vidas 

e ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, co-

mutar, transformar, acumular, regular ou controlar a 

distribuição ou utilização de electricidade; aparelhos 

e instrumentos para gravar, transmitir, reproduzir 

ou processar som, imagens ou dados; suportes gra-

vados e descarregáveis, programas informáticos de 

computador, suportes de gravação e armazenamento 

em branco digitais ou analógicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

calculadoras; computadores e dispositivos periféricos 

para computador; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

aparelhos de extinção de incêndios; interfaces [infor-

mática]; programas informáticos para concepção de 

interfaces de utilizador; aparelhos de baterias eléc-

tricas ligados sem fios com programas informáticos 

permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 

fornecimento de electricidade armazenada para utili-

zação em habitações e edifícios; aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 

fornecimento de electricidade armazenada fornecida 

por ou a uma rede de energia eléctrica ou outra fonte 

de produção de energia eléctrica para estabilizar e 

satisfazer a procura de electricidade e os objectivos de 

utilização; programas informáticos para monitorizar, 

optimizar e regular o armazenamento e fornecimento 

de energia armazenada para e de aparelhos de bate-

rias eléctricas ligados sem fios; baterias para fornecer 

energia eléctrica a motores para veículos eléctricos; 

conectores de energia eléctrica montados na parede 

para carregar veículos eléctricos; conectores móveis 

de energia eléctrica para carregar veículos eléctricos; 

programas informáticos descarregáveis na natureza 

de uma aplicação móvel para monitorizar a carga 

eléctrica e o estado dos veículos e controlo remoto de 

veículos; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de programs informáticos do sistema opera-

tivo de veículos; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; dispositivo de localização 

e recuperação de veículos programado para utilizar o 

sistema de posicionamento global (GPS) e telecomuni-
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cações móveis; rádios para veículos; alarme anti-roubo; 

carregadores de baterias para utilização com baterias 

de veículos; controlos de velocidade de cruzeiro para 

veículos a motor; equipamento de segurança automó-

vel, nomeadamente monitores eletrónicos de vibração, 

choque, movimento, ângulo, temperatura e voltagem; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

um sistema de vigilância veicular de bordo compos-

to por câmaras e monitores para expor e eliminar os 

ângulos mortos de ambos os lados do veículo; trans-

missores sem fios com tecnologia de recolha e visuali-

zação do estado e rastreio de todos os tipos de veículos 

em ambientes locais; baterias, eléctricas, para veículos; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

monitores electrónicos de pressão de pneus; equipa-

mento de segurança automóvel, nomeadamente senso-

res e câmaras de reserva; unidades de equilibragem de 

pneus para veículos terrestres; sistema de entrada sem 

chave e sistema automático de ignição sem chave para 

veículos automóveis composto por microprocessador, 

receptor de sinal electrónico e chaveiro com transmis-

sor de sinal electrónico; velocímetros para veículos; 

detectores de objectos de radar para uso em veículos; 

sensor GPS montado no veículo para determinar a 

taxa de movimento do veículo; carregadores de bateria 

de telemóvel para uso em veículos; peças de motor de 

veículos, nomeadamente termóstatos; equipamento 

áudio para veículos, nomeadamente aparelhagens de 

som, altifalantes, amplificadores, equalizadores, dis-

tribuidores de som e caixas acústicas; altifalantes sem 

fios; altifalantes áudio; aparelhos de som; programas 

informáticos descarregáveis para controlo de disposi-

tivos áudio; portas USB de carregamento para uso em 

veículos; fechaduras eléctricas para veículos; câmaras 

de visão traseira para veículos; controlos de climatiza-

ção para veículos; controladores sem fios para moni-

torizar e controlar remotamente a função e estado de 

outros dispositivos ou sistemas eléctricos, electrónicos 

e mecânicos, nomeadamente sistemas de bateria, se-

gurança, iluminação, localização e segurança; apare-

lhos de controlo remoto para arranque de veículos; 

sistema de localização, rastreamento e segurança de 

veículos composto por antena e transmissor de rádio 

a ser colocado num veículo; reguladores de voltagem 

em veículos; equipamento áudio para veículos, nome-

adamente altifalantes acústicos para sistemas áudio de 

automóveis; instrumentos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; conectores eléctricos de 

reboque para veículos a motor; baterias para veículos; 

aparelhos eléctricos, nomeadamente estações de car-

regamento para carregamento de veículos eléctricos; 

analisadores computorizados de motores de veículos; 

cabos de extensão para uso em veículos; adaptadores 

de energia para uso em veículos; cabos eléctricos para 

uso em veículos; acumuladores, eléctricos, para veícu-

los; termostatos para veículos; indicadores automáticos 

de pressão baixa nos pneus; gravadores de quilometra-

gem para veículos; comandos à distância para operar 

alarmes de veículos; copos de medição; colheres de 

medição; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de gestão de frota de veículos; programas 

informáticos descarregáveis para gestão de compras, 

financiamento, locação financeira, seguros, segurança, 

protecção e diagnósticos de veículos; adaptadores eléc-

tricos; capas de adaptadores eléctricos impermeáveis; 

varetas de óleo de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194171

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; veículos terrestres e peças e 

acessórios para os mesmos, nomeadamente peças 

estruturais e componentes do grupo propulsor na na-

tureza de motores eléctricos, caixas de velocidades e 

eixos; carroçarias de veículos automóveis; redes para o 

porta-bagagens de veículos; coberturas ajustadas para 

veículos; correntes antiderrapantes para veículos; re-

mendos para reparação de pneus de veículos; bombas 

para inflar pneus de veículos; acabamentos interiores 

de automóveis; painéis interiores de automóveis; inte-

riores de couro personalizados para veículos; moldu-

ras de matrículas; suportes de matrículas; estofos para 

veículos; veículos terrestres eléctricos; peças para ve-

ículos eléctricos, nomeadamente motores; peças para 

veículos eléctricos, nomeadamente espelhos retrovi-

sores, limpa pára-brisas e portas traseiras; veículo de 

alta performance, totalmente eléctrico a bateria; as-

sentos de veículos; cubos de roda de veículos; rodas de 

veículos; estofos, coberturas ajustadas para veículos; 
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volantes para veículos; motores para veículos terres-

tres; barras de tejadilho, amortecedores, molas, bar-

ras estabilizadoras, e suspensões, tudo para veículos; 

painéis de revestimento para carroçarias de veículos; 

pinças de travão para veículos terrestres; coberturas 

de assento ajustadas para veículos; suportes de fixação 

de motor para veículos; revestimentos em vinil pré-

-desenhados para veículos especialmente adaptados 

para veículos; peças para veículos, nomeadamente 

mangueiras para direcção assistida; insígnias para ve-

ículos; almofadas de assento de veículos; conjuntos de 

cubos de rodas de veículos; suportes para transporte 

de equipamento de esqui para veículos; espelhos para 

veículos, nomeadamente espelhos retrovisores; mu-

danças de marcha atrás para veículos terrestres; gan-

chos especialmente concebidos para uso em veículos 

para segurar acessórios para veículos; pára-brisas para 

veículos; dispositivos antiroubo para veículos; pneus 

para veículos; câmaras de ar para pneus para veículos; 

dispositivos para encher pneus; peças em plástico para 

veículos, nomeadamente plástico extrudido decorativo 

para exterior e interior de automóveis e revestimento 

de protecção; veículos terrestres, nomeadamente car-

ros eléctricos, camiões e SUVs (Veículo Desportivo 

Utilitário); coberturas semi-ajustadas para veículos; 

compressores de ar para travões para veículos terres-

tres; cilindros de travão pneumático para veículos ter-

restres; capots para automóveis; chassis para veículos 

automóveis; coberturas protectores dos bancos dos 

veículos; peças para reparações estruturais para camiões 

e outros veículos automóveis; mecanismo de tracção 

do veículo composto por embreagem, transmissão, 

eixo de transmissão e diferencial; tampas da cober-

tura superior da transmissão para veículos terrestres; 

placas de montagem da transmissão para veículos ter-

restres; caixas da transmissão para veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; guarda-lamas para 

veículos; degraus para fixação a veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; jantes de rodas de 

veículos e respectivas partes estruturais; veículos todo-

-o-terreno (ATVs); sensores para veículos terrestres, 

nomeadamente sensores de torque de direcção assisti-

da eléctrica, vendidos como um componente do siste-

ma de direcção assistida; jantes de rodas de veículos; 

caixas de velocidades para veículos terrestres; travões 

para veículos; carroçarias de veículos; mecanismos de 

transmissão para veículos terrestres; peças de veículos, 

nomeadamente viseiras de pára-brisas; peças de veícu-

los, nomeadamente viseiras solares; peças de veículos, 

nomeadamente eixos auxiliares; peças de veículos, no-

meadamente juntas esféricas; peças para veículos, no-

meadamente suportes de suspensão; peças de veículos, 

nomeadamente juntas de velocidade constante; hastes 

de válvulas para pneus de veículos; peças de veículos 

terrestres, nomeadamente diferenciais; grelhas de 

protecção de capô como peças estruturais de veículos; 

eixos de transmissão para veículos terrestres; man-

gueiras do travão para veículos; tambores de travão 

para veículos terrestres; pinças de travão para veículos 

terrestres; peças de suspensão para veículos terrestres, 

nomeadamente feixe de molas; peças de suspensão 

para veículos terrestres, nomeadamente mola espiral; 

lâminas de limpa pára-brisas para veículos; circuitos 

hidráulicos para veículos; peças de suspensão para 

veículos terrestres, nomeadamente, equalizadores; inte-

riores de couro personalizados para veículos; pastilhas 

de travão de disco para veículos; suportes de copo para 

uso em veículos; transmissão de veículos terrestres e 

respectivas peças de substituição; correias para trans-

missões para veículos terrestres; sistemas de suspensão 

para veículos terrestres; rolamentos de rodas para veí-

culos terrestres; janelas de vidro para veículos; alarmes 

anti-roubo para veículos; equipamento de travagem 

para veículos; barras de suporte de bicicletas para 

veículos; kits de bagageira de eixo para uso em veículos 

terrestres; rolamentos de eixo para veículos terrestres; 

travões de disco para veículos terrestres; barras de 

tejadilho para caixas bagageiras de veículos terrestres; 

veículos utilitários desportivos; airbags para veículos; 

janelas para veículos; cintos de segurança para uso em 

veículos; válvulas de pneus para veículos; buzinas para 

veículos; peças para veículos terrestres, nomeadamen-

te correias de transmissão; embraiagens para veículos 

terrestres; coberturas adaptadas para veículos para 

automóveis e camiões para o efeito de proteger das 

intempéries e dos elementos; encostos de cabeça para 

veículos; airbags insufláveis para uso em veículos para 

a prevenção de ferimentos em acidentes; correntes de 

pneus para veículos terrestres; acessórios de pós-venda 

para automóveis, nomeadamente sacos, redes e tabu-

leiros de organização de veículos especialmente adap-

tados para instalação em veículos; cintos de segurança 

para assentos de veículos; redes para porta-bagagens 

de veículos; guarnições de travão para veículos ter-

restres; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

eixos; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

engrenagens de tracção; peças metálicas para veículos, 

nomeadamente acabamentos decorativos e protecto-

res de metal para o exterior e interior de automóveis; 

veículos eléctricos, nomeadamente carros, camiões e 
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SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); bicicletas; alar-

mes de aviso de marcha atrás para veículos; discos de 

travão para veículos; bloqueadores de potência para 

veículos a motor; sistemas de alarme para veículos a 

motor; unidades de direcção para veículos terrestres e 

suas peças; spoilers para veículos; estribos de veículos 

[escadas]; airbags para veículo; amortecedores para au-

tomóveis; pára-choques para automóveis; porta-cargas 

de tejadilho de veículos e porta-bagagens; coberturas 

adaptadas para veículos; peças de veículos terrestres, 

nomeadamente estribos [escadas]; peças para veículos 

terrestres, nomeadamente guarda-lamas; peças para 

veículos terrestres, nomeadamente pára-lamas; peças 

de veículos, nomeadamente amortecedores de choque; 

portas para veículos; alavancas de sinal de mudança de 

direcção [pisca-pisca] para veículos; tampões de depó-

sitos de combustível para veículos terrestres; suportes 

para placas de matrículas de veículos; painéis de por-

tas para veículos; tendas de tejadilho (acessórias adap-

tadas para veículos); peças para veículos de recreio, 

nomeadamente unidades de cozinha e lava-loiças; 

peças para veículos, nomeadamente caixas estruturais 

para conter unidades de cozinha, lava-loiças e dispen-

sa; peças estruturais para veículos, nomeadamente 

tanques auto-vedantes para armazenamento de água; 

peças estruturais para veículos, nomeadamente malas 

e unidades de carga e de armazenamento; unidades 

de armazenamento de carga especialmente adaptadas 

para camiões e SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); 

forros adaptados para áreas de carga para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194172

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

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

artigos para encadernações; fotografias; artigos de 

papelaria e de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para papelaria ou para uso doméstico; materiais para 

desenho e materiais para artistas; brochas [pincéis]; 

materiais de instrução e ensino; folhas, películas e 

sacos de plástico para empacotamento e embalagem; 

carateres de tipografia, blocos de impressão; manuais 

impressos no campo da manutenção e reparação de ve-

ículos; canetas; papel; papelaria; autocolantes [artigos 

de papelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194174

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou na cozinha; artigos de cozinha e de mesa, 

excepto garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; 

pincéis, excepto pincéis de pintura; materiais para fa-

zer escovas; artigos para fins de limpeza; vidro em bru-

to ou semi-trabalhado, excepto vidro de construção; 

objectos de vidro, porcelana e cerâmica; copos e cane-

cas; garrafas, vendidas vazias; caixas para transportar 

refeições; vidro semi-acabado para janelas de veículos; 

vidro para faróis de sinalização [pisca-pisca] ou faróis 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194177

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas, entrançados [cordões de ren-

da] e bordados, e fitas e laços de retrosaria; botões, 

ganchos e olhos, alfinetes e agulhas de retrosaria; 

f lores artificiais; decorações para o cabelo; cabelo 

postiço; remendos de pano para vestuário; remendos 

decorativos de tecido.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194178

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão comercial; adminis-

tração de negócios; funções administrativas; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas de 

baterias eléctricas compostas por aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente e programas informáticos 

de apoio para armazenamento e fornecimento de elec-

tricidade armazenada a terceiros, para fins comerciais, 

e serviços de consultoria comercial relacionados com 

estes; concessionários no domínio dos veículos maríti-

mos e veículos; lojas de venda a retalho, pontos de ven-

da e lojas pop-up no domínio dos veículos marítimos e 

veículos; serviços de consultoria comercial, nomeada-

mente prestação de assistência no desenvolvimento de 

estratégias comerciais; consultoria comercial no domí-

nio da eficiência energética relativa às energias solar e 

renováveis; prestação de serviços de aconselhamento 

e consultoria de compras aos consumidores para a 

aquisição de veículos marítimos e veículos; prestação 

de um serviço de informação de directório virtual com 

informações comerciais relativas a veículos e estações 

de carregamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194179

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem de 

resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento da água; 

serviços de impressão; conservação de alimentos e 

bebidas; fabrico personalizado de veículos; locação de 

aparelhos de baterias eléctricas ligados sem fios com 

programas informáticos permanentes em memórias 

de leitura incorporados e actualizáveis remotamente 

para armazenamento e fornecimento de electricidade 

armazenada para estabilizar e satisfazer a procura de 

electricidade e os objectivos de utilização; acabamen-

tos em acrílico de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194180

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 6

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

materiais metálicos para a construção civil; edifícios 

transportáveis de metal; cabos não eléctricos e fios de 

metal comum; artigos pequenos de hardware metá-

lico; contentores metálicos para armazenamento ou 

transporte; cofres (metálicos); rampas metálicas para 

veículos; emblemas de metal para veículos; fechadu-

ras de metal para veículos; estacas de tenda de metal; 

cavilhas de tenda de metal; varas de tenda de metal; 

escadas metálicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194181

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 7
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[511]  Produtos : Máquinas, máquinas-ferramentas, 

ferramentas operadas a motor; motores eléctricos e 

motores a combustão, excepto para veículos terrestres; 

componentes de acoplamento e de transmissão de má-

quinas, excepto para veículos terrestres; alfaias agrí-

colas, excluindo ferramentas manuais operadas ma-

nualmente; incubadoras de ovos; máquinas de venda 

automática; máquinas de alinhamento da carroçaria 

e do quadro do veículo e respectivas peças estruturais 

de substituição; distribuidores para motores de veícu-

los; filtros de ar para motores eléctricos e motores a 

combustão de veículos; cilindros de motores para veí-

culos; geradores para veículos terrestres; dispositivos 

de ignição para motores de veículos terrestres; acessó-

rios para veículos, nomeadamente braços de garras e 

lâminas para movimentação de terra e objectos soltos; 

compressores hidráulicos de ar (máquina) para veícu-

los; peças de veículos terrestres, nomeadamente cabos 

de velas de ignição; bombas de combustível (oil pumps) 

para veículos terrestres; coletores como peça de siste-

mas de escape de veículos; bombas de combustível (fuel 

pumps) para veículos terrestres; bombas de água para 

veículos terrestres; peças de veículos, nomeadamente 

válvula de potência para carburadores; peças para 

veículos, nomeadamente cobertura de cames; peças de 

veículos, nomeadamente, colectores de admissão; pe-

ças de máquina ou motor, nomeadamente, protectores 

de cames do motor; peças de veículos, nomeadamente 

caixas (invólucras) para motor; peças de motores de 

veículos, nomeadamente braços oscilantes; peças de 

veículos, nomeadamente bielas de comando; peças de 

motores de veículos, nomeadamente arrefecedores de 

óleo; peças de motores de veículos, nomeadamente 

válvulas de ventilação positiva do cárter [PCV] para 

motores; parte de motores de veículos, nomeadamente 

tampas e tampões de depósitos de óleo; partes de mo-

tores de veículos, nomeadamente recipiente de óleo; 

silenciadores sendo peças dos sistemas de escape de 

veículos; peças de motor de veículos terrestres de com-

bustão interna, nomeadamente bielas; peças de motor 

mecânico para veículos terrestres; correias de trans-

missão para motores de veículos terrestres; bombas de 

combustível para motores de veículos terrestres; alter-

nadores para veículos terrestres; geradores elétricos; 

peças de veículos, nomeadamente carburadores; peças 

de injecção de combustível para motores de veículos 

terrestres e aquáticos; compressores de ar para veí-

culos; cilindros para motores para veículos terrestres; 

motores de limpa pára-brisas para veículos marítimos 

ou terrestres; peças de motor de veículo, nomeadamen-

te refrigeradores de ar de carga e as suas peças compo-

nentes; peças de motor de veículo, nomeadamente re-

frigeradores intermédios de calor [intercoolers]; cabos 

de ignição para veículos motorizados; tubos de escape 

para veículos terrestres; unidades de conversores cata-

líticos para escapes de veículos; ignições electrónicas 

para veículos; juntas metálicas de motor para veículos; 

filtros de combustível para motores de veículos; árvo-

res de cames para motores de veículos; radiadores para 

veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194182

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

de investigação, navegação, topografia, fotografia, ci-

nematografia, audiovisual, óptica, pesagem, medição, 

sinalização, detecção, teste, inspecção, de salva-vidas 

e ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, co-

mutar, transformar, acumular, regular ou controlar a 

distribuição ou utilização de electricidade; aparelhos 

e instrumentos para gravar, transmitir, reproduzir 

ou processar som, imagens ou dados; suportes gra-

vados e descarregáveis, programas informáticos de 

computador, suportes de gravação e armazenamento 

em branco digitais ou analógicos; mecanismos para 

aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

calculadoras; computadores e dispositivos periféricos 

para computador; fatos de mergulhador, máscaras de 

mergulho, tampões de ouvidos para o mergulho, clipes 

nasais para mergulho e natação, luvas para mergulho, 

aparelhos de respiração para a natação subaquática; 

aparelhos de extinção de incêndios; interfaces [infor-

mática]; programas informáticos para concepção de 

interfaces de utilizador; aparelhos de baterias eléc-

tricas ligados sem fios com programas informáticos 

permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 
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fornecimento de electricidade armazenada para utili-

zação em habitações e edifícios; aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente para armazenamento e 

fornecimento de electricidade armazenada fornecida 

por ou a uma rede de energia eléctrica ou outra fonte 

de produção de energia eléctrica para estabilizar e 

satisfazer a procura de electricidade e os objectivos de 

utilização; programas informáticos para monitorizar, 

optimizar e regular o armazenamento e fornecimento 

de energia armazenada para e de aparelhos de bate-

rias eléctricas ligados sem fios; baterias para fornecer 

energia eléctrica a motores para veículos eléctricos; 

conectores de energia eléctrica montados na parede 

para carregar veículos eléctricos; conectores móveis 

de energia eléctrica para carregar veículos eléctricos; 

programas informáticos descarregáveis na natureza 

de uma aplicação móvel para monitorizar a carga 

eléctrica e o estado dos veículos e controlo remoto de 

veículos; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de programs informáticos do sistema opera-

tivo de veículos; aparelhos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; dispositivo de localização 

e recuperação de veículos programado para utilizar o 

sistema de posicionamento global (GPS) e telecomuni-

cações móveis; rádios para veículos; alarme anti-roubo; 

carregadores de baterias para utilização com baterias 

de veículos; controlos de velocidade de cruzeiro para 

veículos a motor; equipamento de segurança automó-

vel, nomeadamente monitores eletrónicos de vibração, 

choque, movimento, ângulo, temperatura e voltagem; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

um sistema de vigilância veicular de bordo compos-

to por câmaras e monitores para expor e eliminar os 

ângulos mortos de ambos os lados do veículo; trans-

missores sem fios com tecnologia de recolha e visuali-

zação do estado e rastreio de todos os tipos de veículos 

em ambientes locais; baterias, eléctricas, para veículos; 

equipamento de segurança automóvel, nomeadamente 

monitores electrónicos de pressão de pneus; equipa-

mento de segurança automóvel, nomeadamente senso-

res e câmaras de reserva; unidades de equilibragem de 

pneus para veículos terrestres; sistema de entrada sem 

chave e sistema automático de ignição sem chave para 

veículos automóveis composto por microprocessador, 

receptor de sinal electrónico e chaveiro com transmis-

sor de sinal electrónico; velocímetros para veículos; 

detectores de objectos de radar para uso em veículos; 

sensor GPS montado no veículo para determinar a 

taxa de movimento do veículo; carregadores de bateria 

de telemóvel para uso em veículos; peças de motor de 

veículos, nomeadamente termóstatos; equipamento 

áudio para veículos, nomeadamente aparelhagens de 

som, altifalantes, amplificadores, equalizadores, dis-

tribuidores de som e caixas acústicas; altifalantes sem 

fios; altifalantes áudio; aparelhos de som; programas 

informáticos descarregáveis para controlo de disposi-

tivos áudio; portas USB de carregamento para uso em 

veículos; fechaduras eléctricas para veículos; câmaras 

de visão traseira para veículos; controlos de climatiza-

ção para veículos; controladores sem fios para moni-

torizar e controlar remotamente a função e estado de 

outros dispositivos ou sistemas eléctricos, electrónicos 

e mecânicos, nomeadamente sistemas de bateria, se-

gurança, iluminação, localização e segurança; apare-

lhos de controlo remoto para arranque de veículos; 

sistema de localização, rastreamento e segurança de 

veículos composto por antena e transmissor de rádio 

a ser colocado num veículo; reguladores de voltagem 

em veículos; equipamento áudio para veículos, nome-

adamente altifalantes acústicos para sistemas áudio de 

automóveis; instrumentos de navegação para veículos 

[computadores de bordo]; conectores eléctricos de 

reboque para veículos a motor; baterias para veículos; 

aparelhos eléctricos, nomeadamente estações de car-

regamento para carregamento de veículos eléctricos; 

analisadores computorizados de motores de veículos; 

cabos de extensão para uso em veículos; adaptadores 

de energia para uso em veículos; cabos eléctricos para 

uso em veículos; acumuladores, eléctricos, para veícu-

los; termostatos para veículos; indicadores automáticos 

de pressão baixa nos pneus; gravadores de quilometra-

gem para veículos; comandos à distância para operar 

alarmes de veículos; copos de medição; colheres de 

medição; programas informáticos descarregáveis na 

natureza de gestão de frota de veículos; programas 

informáticos descarregáveis para gestão de compras, 

financiamento, locação financeira, seguros, segurança, 

protecção e diagnósticos de veículos; adaptadores eléc-

tricos; capas de adaptadores eléctricos impermeáveis; 

varetas de óleo de veículos.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/194183

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : Veículos; aparelhos para locomoção 

por terra, ar ou água; veículos terrestres e peças e 

acessórios para os mesmos, nomeadamente peças 

estruturais e componentes do grupo propulsor na na-

tureza de motores eléctricos, caixas de velocidades e 

eixos; carroçarias de veículos automóveis; redes para o 

porta-bagagens de veículos; coberturas ajustadas para 

veículos; correntes antiderrapantes para veículos; re-

mendos para reparação de pneus de veículos; bombas 

para inflar pneus de veículos; acabamentos interiores 

de automóveis; painéis interiores de automóveis; inte-

riores de couro personalizados para veículos; moldu-

ras de matrículas; suportes de matrículas; estofos para 

veículos; veículos terrestres eléctricos; peças para 

veículos eléctricos, nomeadamente motores; peças para 

veículos eléctricos, nomeadamente espelhos retrovi-

sores, limpa pára-brisas e portas traseiras; veículo de 

alta performance, totalmente eléctrico a bateria; as-

sentos de veículos; cubos de roda de veículos; rodas de 

veículos; estofos, coberturas ajustadas para veículos; 

volantes para veículos; motores para veículos terres-

tres; barras de tejadilho, amortecedores, molas, bar-

ras estabilizadoras, e suspensões, tudo para veículos; 

painéis de revestimento para carroçarias de veículos; 

pinças de travão para veículos terrestres; coberturas 

de assento ajustadas para veículos; suportes de fixação 

de motor para veículos; revestimentos em vinil pré-

-desenhados para veículos especialmente adaptados 

para veículos; peças para veículos, nomeadamente 

mangueiras para direcção assistida; insígnias para veí-

culos; almofadas de assento de veículos; conjuntos de 

cubos de rodas de veículos; suportes para transporte 

de equipamento de esqui para veículos; espelhos para 

veículos, nomeadamente espelhos retrovisores; mu-

danças de marcha atrás para veículos terrestres; gan-

chos especialmente concebidos para uso em veículos 

para segurar acessórios para veículos; pára-brisas para 

veículos; dispositivos antiroubo para veículos; pneus 

para veículos; câmaras de ar para pneus para veículos; 

dispositivos para encher pneus; peças em plástico para 

veículos, nomeadamente plástico extrudido decorativo 

para exterior e interior de automóveis e revestimento 

de protecção; veículos terrestres, nomeadamente car-

ros eléctricos, camiões e SUVs (Veículo Desportivo 

Utilitário); coberturas semi-ajustadas para veículos; 

compressores de ar para travões para veículos terres-

tres; cilindros de travão pneumático para veículos ter-

restres; capots para automóveis; chassis para veículos 

automóveis; coberturas protectores dos bancos dos 

veículos; peças para reparações estruturais para camiões 

e outros veículos automóveis; mecanismo de tracção 

do veículo composto por embreagem, transmissão, 

eixo de transmissão e diferencial; tampas da cober-

tura superior da transmissão para veículos terrestres; 

placas de montagem da transmissão para veículos ter-

restres; caixas da transmissão para veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; guarda-lamas para 

veículos; degraus para fixação a veículos terrestres; 

barras de reboque para veículos; jantes de rodas de 

veículos e respectivas partes estruturais; veículos todo-

-o-terreno (ATVs); sensores para veículos terrestres, 

nomeadamente sensores de torque de direcção assisti-

da eléctrica, vendidos como um componente do siste-

ma de direcção assistida; jantes de rodas de veículos; 

caixas de velocidades para veículos terrestres; travões 

para veículos; carroçarias de veículos; mecanismos de 

transmissão para veículos terrestres; peças de veículos, 

nomeadamente viseiras de pára-brisas; peças de veícu-

los, nomeadamente viseiras solares; peças de veículos, 

nomeadamente eixos auxiliares; peças de veículos, no-

meadamente juntas esféricas; peças para veículos, no-

meadamente suportes de suspensão; peças de veículos, 

nomeadamente juntas de velocidade constante; hastes 

de válvulas para pneus de veículos; peças de veículos 

terrestres, nomeadamente diferenciais; grelhas de 

protecção de capô como peças estruturais de veículos; 

eixos de transmissão para veículos terrestres; man-

gueiras do travão para veículos; tambores de travão 

para veículos terrestres; pinças de travão para veículos 

terrestres; peças de suspensão para veículos terrestres, 

nomeadamente feixe de molas; peças de suspensão 

para veículos terrestres, nomeadamente mola espiral; 

lâminas de limpa pára-brisas para veículos; circuitos 

hidráulicos para veículos; peças de suspensão para 

veículos terrestres, nomeadamente, equalizadores; inte-

riores de couro personalizados para veículos; pastilhas 

de travão de disco para veículos; suportes de copo para 

uso em veículos; transmissão de veículos terrestres e 

respectivas peças de substituição; correias para trans-

missões para veículos terrestres; sistemas de suspen-

são para veículos terrestres; rolamentos de rodas para 

veículos terrestres; janelas de vidro para veículos; alarmes 
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anti-roubo para veículos; equipamento de travagem para 

veículos; barras de suporte de bicicletas para veí-

culos; kits de bagageira de eixo para uso em veículos 

terrestres; rolamentos de eixo para veículos terrestres; 

travões de disco para veículos terrestres; barras de 

tejadilho para caixas bagageiras de veículos terrestres; 

veículos utilitários desportivos; airbags para veículos; 

janelas para veículos; cintos de segurança para uso em 

veículos; válvulas de pneus para veículos; buzinas para 

veículos; peças para veículos terrestres, nomeadamen-

te correias de transmissão; embraiagens para veículos 

terrestres; coberturas adaptadas para veículos para 

automóveis e camiões para o efeito de proteger das 

intempéries e dos elementos; encostos de cabeça para 

veículos; airbags insufláveis para uso em veículos para 

a prevenção de ferimentos em acidentes; correntes de 

pneus para veículos terrestres; acessórios de pós-venda 

para automóveis, nomeadamente sacos, redes e tabu-

leiros de organização de veículos especialmente adap-

tados para instalação em veículos; cintos de segurança 

para assentos de veículos; redes para porta-bagagens 

de veículos; guarnições de travão para veículos ter-

restres; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

eixos; peças para veículos terrestres, nomeadamente 

engrenagens de tracção; peças metálicas para veículos, 

nomeadamente acabamentos decorativos e protecto-

res de metal para o exterior e interior de automóveis; 

veículos eléctricos, nomeadamente carros, camiões e 

SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); bicicletas; alar-

mes de aviso de marcha atrás para veículos; discos de 

travão para veículos; bloqueadores de potência para 

veículos a motor; sistemas de alarme para veículos a 

motor; unidades de direcção para veículos terrestres e 

suas peças; spoilers para veículos; estribos de veículos 

[escadas]; airbags para veículo; amortecedores para au-

tomóveis; pára-choques para automóveis; porta-cargas 

de tejadilho de veículos e porta-bagagens; coberturas 

adaptadas para veículos; peças de veículos terrestres, 

nomeadamente estribos [escadas]; peças para veículos 

terrestres, nomeadamente guarda-lamas; peças para 

veículos terrestres, nomeadamente pára-lamas; peças 

de veículos, nomeadamente amortecedores de choque; 

portas para veículos; alavancas de sinal de mudança de 

direcção [pisca-pisca] para veículos; tampões de depó-

sitos de combustível para veículos terrestres; suportes 

para placas de matrículas de veículos; painéis de por-

tas para veículos; tendas de tejadilho (acessórias adap-

tadas para veículos); peças para veículos de recreio, 

nomeadamente unidades de cozinha e lava-loiças; 

peças para veículos, nomeadamente caixas estruturais 

para conter unidades de cozinha, lava-loiças e dispen-

sa; peças estruturais para veículos, nomeadamente 

tanques auto-vedantes para armazenamento de água; 

peças estruturais para veículos, nomeadamente malas 

e unidades de carga e de armazenamento; unidades 

de armazenamento de carga especialmente adaptadas 

para camiões e SUVs (Veículo Desportivo Utilitário); 

forros adaptados para áreas de carga para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194184

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

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

artigos para encadernações; fotografias; artigos de 

papelaria e de escritório, excepto mobiliário; adesivos 

para papelaria ou para uso doméstico; materiais para 

desenho e materiais para artistas; brochas [pincéis]; 

materiais de instrução e ensino; folhas, películas e 

sacos de plástico para empacotamento e embalagem; 

carateres de tipografia, blocos de impressão; manuais 

impressos no campo da manutenção e reparação de ve-

ículos; canetas; papel; papelaria; autocolantes [artigos 

de papelaria].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194186

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou na cozinha; artigos de cozinha e de mesa, 

excepto garfos, facas e colheres; pentes e esponjas; 
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pincéis, excepto pincéis de pintura; materiais para fa-

zer escovas; artigos para fins de limpeza; vidro em bru-

to ou semi-trabalhado, excepto vidro de construção; 

objectos de vidro, porcelana e cerâmica; copos e cane-

cas; garrafas, vendidas vazias; caixas para transportar 

refeições; vidro semi-acabado para janelas de veículos; 

vidro para faróis de sinalização [pisca-pisca] ou faróis 

para veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194189

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 26

[511]  Produtos : Rendas, entrançados [cordões de ren-

da] e bordados, e fitas e laços de retrosaria; botões, 

ganchos e olhos, alfinetes e agulhas de retrosaria; 

f lores artificiais; decorações para o cabelo; cabelo 

postiço; remendos de pano para vestuário; remendos 

decorativos de tecido.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194190

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; gestão comercial; adminis-

tração de negócios; funções administrativas; serviços 

comerciais, nomeadamente, operação de sistemas de 

baterias eléctricas compostas por aparelhos de baterias 

eléctricas ligados sem fios com programas informáti-

cos permanentes em memórias de leitura incorporados 

e actualizáveis remotamente e programas informáticos 

de apoio para armazenamento e fornecimento de elec-

tricidade armazenada a terceiros, para fins comerciais, 

e serviços de consultoria comercial relacionados com 

estes; concessionários no domínio dos veículos maríti-

mos e veículos; lojas de venda a retalho, pontos de ven-

da e lojas pop-up no domínio dos veículos marítimos e 

veículos; serviços de consultoria comercial, nomeada-

mente prestação de assistência no desenvolvimento de 

estratégias comerciais; consultoria comercial no domí-

nio da eficiência energética relativa às energias solar e 

renováveis; prestação de serviços de aconselhamento 

e consultoria de compras aos consumidores para a 

aquisição de veículos marítimos e veículos; prestação 

de um serviço de informação de directório virtual com 

informações comerciais relativas a veículos e estações 

de carregamento.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194191

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

[730]  Requerente : Rivian IP Holdings, LLC

  Endereço : 13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Tratamento de materiais; reciclagem de 

resíduos e lixo; purificação do ar e tratamento da água; 

serviços de impressão; conservação de alimentos e 

bebidas; fabrico personalizado de veículos; locação de 

aparelhos de baterias eléctricas ligados sem fios com 

programas informáticos permanentes em memórias 

de leitura incorporados e actualizáveis remotamente 

para armazenamento e fornecimento de electricidade 

armazenada para estabilizar e satisfazer a procura de 

electricidade e os objectivos de utilização; acabamen-

tos em acrílico de veículos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194250

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 
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York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Complexo de ingredientes cosméticos 

vendido como ingrediente componente em prepara-

ções não medicinais para cuidados de pele e produtos 

de higiene pessoal (toilette) não medicinais; cosmé-

ticos; preparações não medicinais para cuidados de 

pele; produtos de higiene pessoal (toilette) não medi-

cinais; produtos de limpeza, loções, géis, soros para a 

pele e para o rosto não medicinais; protectores solares 

não medicinais; soros não medicinais para a pele, 

olhos e contra o envelhecimento; tónicos faciais não 

medicinais; máscaras para a pele (cosméticos); sabone-

tes, loções, géis e preparações para cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194251

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para cuidados 

de pele; cosméticos medicinais; produtos de limpeza 

da pele, sabões, hidratantes, géis, loções, cremes medi-

cinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194252

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Complexo de ingredientes cosméticos 

vendido como ingrediente componente em prepara-

ções não medicinais para cuidados de pele e produtos 

de higiene pessoal (toilette) não medicinais; cosmé-

ticos; preparações não medicinais para cuidados de 

pele; produtos de higiene pessoal (toilette) não medi-

cinais; produtos de limpeza, loções, géis, soros para a 

pele e para o rosto não medicinais; protectores solares 

não medicinais; soros não medicinais para a pele, 

olhos e contra o envelhecimento; tónicos faciais não 

medicinais; máscaras para a pele (cosméticos); sabone-

tes, loções, géis e preparações para cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194253

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes, loções e géis não 

medicinais para cuidados de pele; produtos de higie-

ne pessoal (toilette) não medicinais; sabonete para a 

pele; soros não medicinais para a pele, olhos e contra 

o envelhecimento; tónicos para a pele não medicinais; 

máscaras para a pele (cosméticos); sabonetes, loções, 

géis, e preparações para cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194254

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Cosméticos; cremes, loções e géis não 

medicinais para cuidados de pele; produtos de higie-

ne pessoal (toilette) não medicinais; sabonete para a 

pele; soros não medicinais para a pele, olhos e contra 

o envelhecimento; tónicos para a pele não medicinais; 
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máscaras para a pele (cosméticos); sabonetes, loções, 

géis, e preparações para cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194255

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações medicinais para cuidados 

de pele; cosméticos medicinais; produtos de limpeza 

da pele, sabões, hidratantes, géis, loções, cremes medi-

cinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194256

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

[730]  Requerente : Tula Life, Inc.

  Endereço : 228 Park Avenue S., PMB 23606, New 

York, New York 10003, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Complexo de ingredientes cosméticos 

vendido como ingrediente componente em prepara-

ções não medicinais para cuidados de pele e produtos 

de higiene pessoal (toilette) não medicinais; cosmé-

ticos; preparações não medicinais para cuidados de 

pele; produtos de higiene pessoal (toilette) não medi-

cinais; produtos de limpeza, loções, géis, soros para a 

pele e para o rosto não medicinais; protectores solares 

não medicinais; soros não medicinais para a pele, 

olhos e contra o envelhecimento; tónicos faciais não 

medicinais; máscaras para a pele (cosméticos); sabone-

tes, loções, géis e preparações para cuidados do corpo.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e branco.

[210]  N.º : N/194352

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

[730]  Requerente : ATLUS CO., LTD.

  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/194353

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

[730]  Requerente : ATLUS CO., LTD.

  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 : 
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[210]  N.º : N/194703

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

[730]  Requerente : Unilever IP Holdings B.V.

  Endereço : Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Ne-

therlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações para desinfetar as mãos; 

preparações farmacêuticas; produtos anti-sépticos; 

desinfectantes para fins higiénicos ou sanitários; pre-

parações desinfetantes para frutos e legumes; prepara-

ções desinfectantes para uso doméstico; preparações 

antibacterianas para uso doméstico; preparações para 

a destruição de vermicidas, insectos e animais noci-

vos; fungicidas; germicidas; bactericidas; parasiticidas; 

algicidas; insecticidas; herbicidas; desodorizantes, 

(excepto para uso pessoal); preparações para refrescar 

o ar; repelentes de insectos; cera dentária; ligaduras, 

gessos, material para pensos; sabão medicamentoso; 

preparações medicamentosas para a pele e cabelo; pre-

parações medicamentosas para os lábios; preparações 

para o tratamento e/ou alívio de queimaduras solares; 

vaselina para fins médicos; substâncias dietéticas para 

uso médico; preparações à base de plantas para fins 

médicos; suplementos e extractos de plantas medici-

nais; bebidas à base de plantas medicadas; vitaminas, 

minerais, suplementos nutricionais; preparações de-

sodorizantes para o ambiente; produtos (meios) para 

desodorizar o ar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194704

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

[730]  Requerente : Prudential IP Services Limited

  Endereço : 1 Angel Court, London EC2R 7AG, 

United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software de aplicação para computa-

dores para telefones móveis e computadores manuais; 

plataformas de software informático; programas de 

computador relacionados com assuntos financeiros; 

software informático e programas de computador para 

uso nas industrias bancárias e financeiras; software 

informático e programas de computador para uso no 

fornecimento de acesso múltiplo a utilizadores a uma 

rede global de informação informática; software infor-

mático e hardware de computador para gestão de base 

de dados; software informático de seleção de créditos; 

software informático para pesquisa e recuperação 

de informações através de uma rede de computado-

res; software informático relacionado com previsões 

f inanceiras e investimentos f inanceiros; software 

informático para gestão financeira; software informá-

tico para edição; software informático descarregável 

para monitorização e análise à distância; publicações 

electrónicas, descarregáveis; publicações eletrónicas 

descarregáveis sob a forma de revistas; aparelhos para 

processamento de dados; telemóveis, computadores 

tabletes e computadores; aparelhos para gravação, 

transmissão ou reprodução de sons ou imagens; supor-

tes de registo magnético, discos acústicos; CDs, DVDs 

e outros meios de registo digital; cartões de crédito co-

dificados magneticamente; cartões de memória e cha-

ves de memória (pen drives); suportes eletrónicos de 

armazenamento; cartões codificados; cartões encripta-

dos; cartões de circuitos integrados [smart cards].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/194934

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

[730]  Requerente : IconOVir Bio, Inc.

  Endereço : 4570 Executive Drive, Suite 350, San 

Diego, California 92121, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparações farmacêuticas, nomeada-

mente, preparados para uso no tratamento de cancro 

e tumores; terapias oncolíticas virais (para uso no 

tratamento de cancro); terapias biológicas para uso no 

tratamento de cancro e tumores.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/20  Estados Unidos 

da América N.º 97/036,318

[210]  N.º : N/195235

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

[730]  Requerente : Kia Corporation
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  Endereço : 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

06797, Republic of Korea

  Nacionalidade :  Sul-Coreana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0221452

[210]  N.º : N/195239

[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 : 25

[511]  Produtos : 

[ ]

[ ]

[

]

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0221457

[210]  N.º : N/195240

[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 : 28

[511]  Produtos : 

[ ]

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0221458

[210]  N.º : N/195241

[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 : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0221448

[210]  N.º : N/195243

[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
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[ ] 踪

[540]  Marca : 

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

N.º 40-2021-0221450

[210]  N.º : N/195419

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

[730]  Requerente : 

 IEK NGA MAN

  Endereço : 4 6 F3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195439

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos da carne; sucedâneos de 

carne à base de plantas; sucedâneos da carne veganos 

e vegetarianos; sucedâneos de frango à base de plan-

tas; sucedâneos da carne de aves; sucedâneos de carne 

de aves à base de plantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/21  Estados Unidos 

da América N.º 97/038,102

[210]  N.º : N/195440

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos da carne; sucedâneos de 

carne à base de plantas; sucedâneos da carne veganos 

e vegetarianos; sucedâneos de frango à base de plan-

tas; sucedâneos da carne de aves; sucedâneos de carne 

de aves à base de plantas.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/09/21  Estados Unidos 

da América N.º 97/038,094

[210]  N.º : N/195441

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Sucedâneos da carne; sucedâneos 

de carne à base de plantas; hambúrgueres à base de 

plantas; sucedâneos da carne veganos e vegetarianos; 

sucedâneos da carne de aves; sucedâneos de carne de 

aves à base de plantas; sucedâneos de frango à base de 

plantas; sucedâneos de marisco; sucedâneos de ma-

risco à base de plantas; sucedâneos de peixe à base de 

plantas; sucedâneos do leite; sucedâneos do leite não 

lácteos; sucedâneos do leite à base de plantas; sucedâ-

neos lácteos, nomeadamente, queijo não lácteo, natas 

artificiais ou não lácteas, branqueador de café ( crea-

mer ) artificial ou não lácteo, iogurte não lácteo, leite 
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não lácteo, produtos sem serem totalmente não-lácteos 

(non-dairy half and half) , leitelho não lácteo, gemadas 

não lácteas e não alcoólicas, natas azedas (sour cream) 

não lácteas, creme chantili artificial e natas batidas ar-

tificiais; sucedâneos lácteos à base de plantas, nomea-

damente, queijo não lácteo, natas artificiais ou não 

lácteas, branqueador de café ( creamer ) artificial ou 

não lácteo, iogurte não lácteo, leite não lácteo, produ-

tos sem serem totalmente não-lácteos (non-dairy half 

and half) , leitelho não lácteo, gemadas não lácteas e 

não alcoólicas, natas azedas (sour cream) não lácteas, 

creme chantili artificial e natas batidas artificiais.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/040,312

[210]  N.º : N/195443

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

[730]  Requerente : Impossible Foods Inc.

  Endereço : 400 Saginaw Drive, Redwood City, 

California 94063 U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de 

catering; serviços de cafés, cafeterias, serviços de 

snack-bar, e fornecimento de alimentos e bebidas em 

restaurantes e cafés; serviços de reservas e marcações 

para refeições e bebidas; serviços de catering para 

refeições e bebidas; fornecimento de alimentos e bebi-

das através de um camião móvel; fornecimento de in-

formações sobre receitas, ingredientes e informações 

culinárias; fornecimento de uma base de dados infor-

mática em linha aos consumidores com informações 

sobre receitas, ingredientes e informações culinárias.

[540]  Marca : 

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

da América N.º 97/040,322

[210]  N.º : N/195626

[220]  Data de pedido : 2022/03/25

[730]  Requerente : OCEANBOX CONTAINERS 

LTD

  Endereço : Georgiou Katsounotou 6, 3036 Limassol, 

Cyprus

  Nacionalidade :  Cipriota

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : Organização de transporte de produ-

tos; organização da entrega de mercadorias; correta-

gem de transportes e de fretes; serviços logísticos de 

transporte nomeadamente organização de transporte 

de mercadorias para outros; aluguer de contentores; 

aluguer de espaços, estruturas, unidades, paletes e 

contentores, para armazenamento e transporte de 

mercadorias; aluguer de armazéns; armazenamento de 

mercadorias para transporte; inspeção de mercadorias 

para transporte; fornecimento de informações relati-

vas a qualquer um ou a todos os serviços acima men-

cionados.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195688

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195694

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16
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[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195700

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

  Endereço : 251-301

1306 13

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195715

[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 : 29

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

contendo bactérias de ácido láctico para fins de beleza; 

bebidas com ácido láctico para fins de beleza; bebidas 

com ácido láctico; bebidas com bactérias lácticas; pre-

parações alimentares nesta classe contendo suplemen-

tos nutricionais e dietéticos; alimentos com colagénio 

(sem ser para uso médico); alimentos com ácido lácti-

co; alimentos suplementares com colagénio (sem ser 

para uso médico); alimentos suplementares com ácido 

láctico; alimentos nutricionais com colagénio (sem ser 

para uso médico); alimentos nutricionais com ácido 

láctico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195717

[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 : 32

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

não medicinais contendo colagénio para fins de beleza; 

bebidas (beverages) e bebidas (drinks) não medicinais 

que contenham colagénio e bactérias lácticas (produ-

tos não lácteos) para fins de beleza; bebidas não alco-

ólicas; bebidas de fruta contendo ácido láctico (não 

lácteos); bebidas de vegetais contendo ácido láctico 

(não lácteos); bebida de ácido láctico (produtos de 

fruta, não lácteos); bebidas não alcoólicas contendo 

colagénio [não para uso médico]; bebidas não alcoóli-

cas contendo ácido láctico [não lácteos e não para uso 

médico]; essências não alcoólicas para fazer bebidas; 

bebidas à base de soja, excepto sucedâneos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195720

[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 : 29

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

contendo bactérias de ácido láctico para fins de beleza; 

bebidas com ácido láctico para fins de beleza; bebidas 

com ácido láctico; bebidas com bactérias lácticas; pre-

parações alimentares nesta classe contendo suplemen-

tos nutricionais e dietéticos; alimentos com colagénio 
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(sem ser para uso médico); alimentos com ácido lácti-

co; alimentos suplementares com colagénio (sem ser 

para uso médico); alimentos suplementares com ácido 

láctico; alimentos nutricionais com colagénio (sem ser 

para uso médico); alimentos nutricionais com ácido 

láctico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195722

[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 : 32

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

não medicinais contendo colagénio para fins de beleza; 

bebidas (beverages) e bebidas (drinks) não medicinais 

que contenham colagénio e bactérias lácticas (produ-

tos não lácteos) para fins de beleza; bebidas não alco-

ólicas; bebidas de fruta contendo ácido láctico (não 

lácteos); bebidas de vegetais contendo ácido láctico 

(não lácteos); bebida de ácido láctico (produtos de 

fruta, não lácteos); bebidas não alcoólicas contendo 

colagénio [não para uso médico]; bebidas não alcoóli-

cas contendo ácido láctico [não lácteos e não para uso 

médico]; essências não alcoólicas para fazer bebidas; 

bebidas à base de soja, excepto sucedâneos do leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195725

[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 : 29

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

contendo bactérias de ácido láctico para fins de be-

leza; bebidas com ácido láctico para fins de beleza; 

bebidas com ácido láctico; bebidas com bactérias lác-

ticas; preparações alimentares nesta classe contendo 

suplementos nutricionais e dietéticos; alimentos com 

colagénio (sem ser para uso médico); alimentos com 

ácido láctico; alimentos suplementares com colagénio 

(sem ser para uso médico); alimentos suplementares 

com ácido láctico; alimentos nutricionais com colagé-

nio (sem ser para uso médico); alimentos nutricionais 

com ácido láctico; aperitivos à base de vegetais; bata-

tas fritas; gorduras comestíveis; azeite de oliva para 

alimentos; óleo de sésamo para alimentos; sebo para 

alimentos; margarina; banha de porco; natas [produtos 

lácteos]; queijo; manteiga; iogurte; produtos lácteos; 

bebidas lácteas, predominando o leite; sucedâneos do 

leite; leite; substâncias gordas para o fabrico de gordu-

ras alimentares; carne; carne de vaca; carne de porco; 

ovos; peixe, não vivo; marisco, não vivo; vegetais con-

gelados; frutas congeladas; carne, conservada; carne, 

enlatada; charcutaria; peixe, em conserva; alimentos à 

base de peixe; peixe, enlatado; geleias para alimentos; 

pastas de fígado; compotas; manteiga de amendoim; 

marmelada; pasta de tomate; saladas de fruta; fruta, 

em conserva; lascas de fruta; fruta, em conserva; polpa 

de fruta; vegetais, secos; legumes, conservados; sumos 

de vegetais para cozinhar; legumes, enlatados; saladas 

de legumes; leite de soja; pastéis de soja; tofu; clara de 

ovos; gema de ovos; ovos congelados; omeletes; sopas; 

preparações para fazer sopa; preparações de sopa de 

legumes; sopa instantânea; guisado de caril pré-cozi-

do; sopa instantânea de miso; furi-kake [flocos secos 

de peixe, carne, vegetais ou algas marinhas]; feijão em 

conserva; feijão de soja em conserva, para alimenta-

ção; albumina para alimentação; insectos comestíveis, 

não vivos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195727

[220]  Data de pedido : 2022/03/28
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[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 : 32

[511]  Produtos : Bebidas (beverages) e bebidas (drinks) 

não medicinais contendo colagénio para fins de beleza; 

bebidas (beverages) e bebidas (drinks) não medicinais 

que contenham colagénio e bactérias lácticas (produ-

tos não lácteos) para fins de beleza; bebidas não alco-

ólicas; bebidas de fruta contendo ácido láctico (não 

lácteos); bebidas de vegetais contendo ácido láctico 

(não lácteos); bebida de ácido láctico (produtos de 

fruta, não lácteos); bebidas não alcoólicas contendo 

colagénio [não para uso médico]; bebidas não alcoóli-

cas contendo ácido láctico [não lácteos e não para uso 

médico]; essências não alcoólicas para fazer bebidas; 

bebidas à base de soja, excepto sucedâneos do leite; 

cerveja; cerveja de malte; misturas secas à base de 

amido para a preparação de bebidas; bebidas não al-

coólicas; cocktails, não alcoólicos; batidos (bebidas de 

frutos não alcoólicas); águas [bebidas]; água com gás; 

sumos de fruta; néctares de fruta, não alcoólicos; re-

frigerantes; sumos de vegetais [bebidas]; extractos de 

lúpulo para fazer cerveja; mosto de malte; bebidas com 

soro de leite.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195794

[220]  Data de pedido : 2022/03/28

[730]  Requerente : 

 Bogner GCA IP GmbH & Co. KG

  Endereço : 19, 82031 

 Schlossstrasse 19, 82031 Gruenwald, Germany

  Nacionalidade :  Alemã

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serv iços : 

DV D USB 

踪
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/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195814

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

[730]  Requerente : 

 FOK KA LEI

  Endereço : 氹

6/AF

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/195818

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

[730]  Requerente : Santen SAS

  Endereço : Batiment Genavenir IV - 1 rue Pierre 

Fontaine – 91058 Evry Cedex – France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195859

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

[730]  Requerente : Cathay Financial Holding Co., 

Ltd.
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  Endereço : No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, 

Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195860

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

[730]  Requerente : Cathay Financial Holding Co., 

Ltd.

  Endereço : No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, 

Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

U S B

IC

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195861

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

[730]  Requerente : Cathay Financial Holding Co., 

Ltd.

  Endereço : No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, 

Taiwan, China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195862

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

[730]  Requerente : Cathay Financial Holding Co., 

Ltd.

  Endereço : No. 296, Jen Ai Rd, Sec. 4, Taipei, 

Taiwan. China

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS
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PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195864

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, nomeadamente, 

fornecimento de seminários e workshops em áreas de 

saúde.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, azul, verde e rosa.

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,416

[210]  N.º : N/195865

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de informa-

ções sobre cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, azul, verde e rosa.

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,416

[210]  N.º : N/195866

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de assistência pessoal a pa-

cientes ou a cuidadores de pacientes, nomeadamente, 

aconselhamento emocional e apoio emocional.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Preto, azul, verde e rosa.

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,416

[210]  N.º : N/195867

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de educação, nomeadamente, 

fornecimento de seminários e workshops em áreas de 

saúde.
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[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,380

[210]  N.º : N/195868

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de informa-

ções sobre cuidados de saúde.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,380

[210]  N.º : N/195869

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

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : Serviços de assistência pessoal a pa-

cientes ou a cuidadores de pacientes, nomeadamente, 

aconselhamento emocional e apoio emocional.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/08  Estados Unidos 

da América N.º 97/300,380

[210]  N.º : N/195894

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

[730]  Requerente : Choujuan Co., Ltd.

  Endereço : 1450-6, Ijuin-cho Shimotaniguchi, 

Hioki-shi, Kagoshima 899-2501, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Shochu (bebidas espirituosas japone-

sas); bebidas destiladas; bebidas alcoólicas, excluindo 

cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195895

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

[730]  Requerente : Choujuan Co., Ltd.

  Endereço : 1450-6, Ijuin-cho Shimotaniguchi, 

Hioki-shi, Kagoshima 899-2501, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Shochu (bebidas espirituosas japone-

sas); bebidas destiladas; bebidas alcoólicas, excluindo 

cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/195896

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

[730]  Requerente : Choujuan Co., Ltd.

  Endereço : 1450-6, Ijuin-cho Shimotaniguchi, 

Hioki-shi, Kagoshima 899-2501, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Shochu (bebidas espirituosas japone-

sas); bebidas destiladas; bebidas alcoólicas, excluindo 

cerveja.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196176

[220]  Data de pedido : 2022/04/07
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[730]  Requerente : Slim Chicken’s Holdings, LLC

  Endereço : 1088 E Millsap Road, Fayetteville, 

Arkansas 72703 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Restaurantes, cafés, cafeterias, snack-

-bares, bares, cervejarias, serviços de bar de cocktails, 

loja de café, bares de café e casas de café, serviços de 

cantina; serviços de restaurantes de take-out e entrega 

de comida e bebida; serviços de catering; serviços de 

restaurante de sirva-se a si próprio; preparação de co-

mida; provisão de comida e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196177

[220]  Data de pedido : 2022/04/07

[730]  Requerente : Slim Chicken s Holdings, LLC

  Endereço : 1088 E Millsap Road, Fayetteville, 

Arkansas 72703 United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Restaurantes, cafés, cafeterias, snack-

-bares, bares, cervejarias, serviços de bar de cocktails, 

loja de café, bares de café e casas de café, serviços de 

cantina; serviços de restaurantes de take-out e entrega 

de comida e bebida; serviços de catering; serviços de 

restaurante de sirva-se a si próprio; preparação de co-

mida; provisão de comida e bebidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196193

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : Wen Ken Drug Company (Pte.) 

Limited

  Endereço : 2 Alexandra Road #02-08, Delta Hou-

se, Singapore 159919

  Nacionalidade :  Singapuriana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Medicamentos; preparações farma-

cêuticas, preparações farmacêuticas tónicas; bebidas à 

base de ervas para uso medicinal; preparações herbais 

para fins medicinais; suplementos vitamínicos e mine-

rais; óleos para uso medicinal; suplementos dietéticos; 

poções medicinais; bálsamos para uso medicinal; re-

frescantes corporais para uso médico e suplementos 

alimentares saudáveis para consumo humano; todos 

incluídos na classe 5.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196230

[220]  Data de pedido : 2022/04/08

[730]  Requerente : 

 IEK NGA MAN

  Endereço : 4 6 F3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196301

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 



12040    27   2022  7  6 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/22  China

N.º 63459507

[210]  N.º : N/196302

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

DNA RNA

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/22  China

N.º 63434155

[210]  N.º : N/196303

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/22  China

N.º 63459513

[210]  N.º : N/196304

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

11 2

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2022/03/22  China

N.º 63453931

[210]  N.º : N/196320

[220]  Data de pedido : 2022/04/12

[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 : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196432

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan
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  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196433

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196434

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196435

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196436

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196437

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196438

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196439

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196440

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196441

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196442

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42
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[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196443

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196444

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196445

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196446

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196447

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196448

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196449

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196450

[220]  Data de pedido : 2022/04/14

[730]  Requerente : GENDA GiGO Entertainment 

Inc.

  Endereço : 1-6-1, Omorihoncho, Ota Ku, Tokyo 

To, 143-0011, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/196496

[220]  Data de pedido : 2022/04/19

[730]  Requerente : 

 TENCENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 

2681 GT
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 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 : 

USB

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196528

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Grupo Massimo Dutti, S.A.

  Endereço : Avenida de la Diputación Edificio 

Inditex 15142, Arteixo (A Coruña) - Espanha

  Nacionalidade :  Espanhola

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Óleos e gorduras industriais, lubrifi-

cantes; composições para absorver o pó; combustíveis; 

velas, candeias, círios [iluminação]; velas perfumadas; 

mechas para iluminação; gorduras para a conservação 

de couros; produtos para a conservação de couros [óle-

os e graxas].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196541

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 6

[511]  Produtos : Materiais de construção metálicos; 

alumínio; l igas de alumínio; janelas de alumínio; 

painéis para a construção de alumínio; produtos em 

alumínio; cortinas de parede em metal; alumínio em 

bruto; portas e armações de portas em metal; caixilhos 

de janelas metálicos; gelosias [persianas] metálicas; 

estruturas metálicas para toldos; estores metálicos 

para janelas; claraboias [janelas] de metal destinadas 

à construção; painéis de teto metálicos; ladrilhos de 

teto metálicos; tetos metálicos; revestimentos metáli-

cos para tetos; mastros metálicos de bandeiras; varetas 

metálicas; andaimes metálicos para fachadas; mate-

riais de construção metálicos de fachadas; elementos 

de fachada metálicos para construção; metais comuns 

e suas ligas, minerais; materiais metálicos para edifi-

cação e construção; construções metálicas transpor-

táveis; cabos e fios metálicos não elétricos; pequenos 

artigos de quinquilharia metálica; contentores metáli-

cos para armazenamento ou transporte; cofres-fortes; 

armários metálicos de segurança contra incêndios 

[cofres-fortes]; todos incluídos na classe 6.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196542

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 17

[511]  Produtos : Compostos vedantes para juntas; ve-

dantes para juntas de tubos; vedantes para materiais 

de construção; matérias para vedação, proteção térmi-

ca e isolamento; artigos e materiais para isolamento 

elétrico; tubos flexíveis (não metálicos) de condutivida-

de térmica e de isolamento elétrico e juntas cortadas; 
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borracha em bruto ou semitrabalhada, guta-percha, 

goma, amianto e mica em bruto ou semitrabalhados e 

substitutos de todos estes materiais; plásticos e resinas 

na forma extrudida para uso na fabricação; matérias 

para calafetar, vedar e isolar; canos, tubos e manguei-

ras flexíveis não metálicos; todos incluídos na classe 17.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196543

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 19

[511]  Produtos : Fachadas em materiais não metáli-

cos; componentes em materiais não metálicos para a 

construção de fachadas; elementos para construção de 

fachadas não metálicos; elementos em materiais não 

metálicos para fachadas; fachadas de janelas, não me-

tálicas; materiais não metálicos para construção; tubos 

rígidos não metálicos para a construção; pez, alcatrão 

e betume; construções transportáveis, não metálicas; 

monumentos não metálicos; produtos betuminosos 

sob a forma de membranas para impermeabilização de 

água; todos incluídos na classe 19.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196546

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 6

[511]  Produtos : Materiais de construção metálicos; 

alumínio; l igas de alumínio; janelas de alumínio; 

painéis para a construção de alumínio; produtos em 

alumínio; cortinas de parede em metal; alumínio em 

bruto; portas e armações de portas em metal; caixilhos 

de janelas metálicos; gelosias [persianas] metálicas; 

estruturas metálicas para toldos; estores metálicos 

para janelas; claraboias [janelas] de metal destinadas 

à construção; painéis de teto metálicos; ladrilhos de 

teto metálicos; tetos metálicos; revestimentos metáli-

cos para tetos; mastros metálicos de bandeiras; varetas 

metálicas; andaimes metálicos para fachadas; mate-

riais de construção metálicos de fachadas; elementos 

de fachada metálicos para construção; metais comuns 

e suas ligas, minerais; materiais metálicos para edifi-

cação e construção; construções metálicas transpor-

táveis; cabos e fios metálicos não elétricos; pequenos 

artigos de quinquilharia metálica; contentores metáli-

cos para armazenamento ou transporte; cofres-fortes; 

armários metálicos de segurança contra incêndios 

[cofres-fortes]; todos incluídos na classe 6.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196547

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 17

[511]  Produtos : Compostos vedantes para juntas; ve-

dantes para juntas de tubos; vedantes para materiais 

de construção; matérias para vedação, proteção térmi-

ca e isolamento; artigos e materiais para isolamento 

elétrico; tubos flexíveis (não metálicos) de condutivida-

de térmica e de isolamento elétrico e juntas cortadas; 

borracha em bruto ou semitrabalhada, guta-percha, 

goma, amianto e mica em bruto ou semitrabalhados e 

substitutos de todos estes materiais; plásticos e resinas 

na forma extrudida para uso na fabricação; matérias 

para calafetar, vedar e isolar; canos, tubos e manguei-

ras flexíveis não metálicos; todos incluídos na classe 17.
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196548

[220]  Data de pedido : 2022/04/20

[730]  Requerente : Far East Facade (Hong Kong) 

Limited

  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 : 19

[511]  Produtos : Fachadas em materiais não metáli-

cos; componentes em materiais não metálicos para a 

construção de fachadas; elementos para construção de 

fachadas não metálicos; elementos em materiais não 

metálicos para fachadas; fachadas de janelas, não me-

tálicas; materiais não metálicos para construção; tubos 

rígidos não metálicos para a construção; pez, alcatrão 

e betume; construções transportáveis, não metálicas; 

monumentos não metálicos; produtos betuminosos 

sob a forma de membranas para impermeabilização de 

água; todos incluídos na classe 19.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196639

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda, a retalho ou por 

grosso, de vestuário; serviços de venda, a retalho ou 

por grosso, de calçado; serviços de venda, a retalho ou 

por grosso, de sacos e pouchettes; serviços de venda, a 

retalho ou por grosso, de brincos de orelhas, crachás 

em metais preciosos, clipes para gravatas, colares [joa-

lharia], pulseiras [joalharia], pendentes [joalharia], 

anéis [joalharia], medalhões [joalharia], correntes de 

joalharia, broches [joalharia] e botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196643

[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 : 35

[511]  Serviços : Serviços de venda, a retalho ou por 

grosso, de vestuário; serviços de venda, a retalho ou 

por grosso, de calçado; serviços de venda, a retalho ou 

por grosso, de sacos e pouchettes; serviços de venda, a 

retalho ou por grosso, de brincos de orelhas, crachás 

em metais preciosos, clipes para gravatas, colares [joa-

lharia], pulseiras [joalharia], pendentes [joalharia], 

anéis [joalharia], medalhões [joalharia], correntes de 

joalharia, broches [joalharia] e botões de punho.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196653

[220]  Data de pedido : 2022/04/22

[730]  Requerente : 

 DJM INSTRUMENT HOLDINGS LIMITED

  Endereço : 700

1201A

 1201A Charm Centre, 700 Castle Peak Road, Lai Chi 

Kok, KL., HK

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196661

[220]  Data de pedido : 2022/04/21
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[730]  Requerente : 

  Endereç o : 

4560 1 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196662

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereç o : 

4560 1 4

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196672

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Malin + Goetz Inc.

  Endereço : 210 West 29th Street, New York, New 

York, 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para o cuidado do corpo, da 

pele e do cabelo para uso pessoal; preparados para 

limpeza para o corpo, da pele e do cabelo; cosméticos; 

preparações cosméticas para o cuidado da pele; pre-

parações cosméticas para o rosto e o corpo; pasta de 

dentes; preparações para os cuidados dos lábios, não 

medicinais; creme para lábios; bálsamos para os lábios 

[não medicinais]; hidratantes para lábios; creme para 

os olhos não medicinais; geles para os olhos; óleos 

faciais; produtos para lavar o rosto [cosméticos]; hidra-

tantes faciais; máscaras cosméticas; máscaras faciais; 

produtos para remover maquilhagem; produtos de lim-

peza para a barba; preparações para barbear; cremes 

para depois de barbear; óleos para depois de barbear; 

loções para antes de barbear; óleos para antes de bar-

bear; preparações esfoliantes não medicinais para a 

pele; esfoliantes para o corpo; cremes esfoliantes; sa-

bão; sabonete líquido para banho; geles para o duche; 

gel de banho; produtos para a lavagem do corpo; pro-

dutos para limpar o corpo; loções não medicinais para 

a pele; hidratantes para o corpo; loções para a pele; 

cremes para a pele; ceras para a pele; preparações não 

medicinais para o tratamento do cabelo; champôs; 

amaciadores para os cabelos; máscaras para os cabe-

los; cremes para o cabelo; preparações para estilizar o 

cabelo; sabonetes para as mãos não medicinais; cremes 

para as mãos; desodorizante para uso pessoal; fragrân-

cias para uso pessoal; perfumes; óleos para perfumes 

e fragrâncias; águas perfumadas; óleos essenciais para 

uso em aromaterapia; óleos essenciais para uso pessoal; 

preparados para o cuidado das unhas; cosméticos para 

as unhas; preparações para bronzear [cosméticos]; 

preparações de proteção solar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196673

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : Malin + Goetz Inc.

  Endereço : 210 West 29th Street, New York, New 

York, 10001, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : Velas; velas aromáticas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196676

[220]  Data de pedido : 2022/04/21

[730]  Requerente : 

  Endereço : 154

206 ( )

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25
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[511]  Produtos : 

T

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196748

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; t-shirts; camisas; camisas 

de manga curta; macacões; coletes para fatos e coletes; 

camisolas e pulôveres; camisolas de malha [vestuá-

rio]; vestuário de malha [vestuário]; casacos; jaquetas 

[vestuário]; parkas; gabardinas; sobretudos; camisolas 

com capuz [vestuário]; ponchos; fatos; combinações 

[vestuário]; vestidos; saias; calções-saia; calções; cal-

ças; cuecas com perna; perneiras [calças]; roupa inte-

rior e vestuário interior; pijamas; camisas de dormir; 

roupões; roupões de banho; fatos de banho; calções 

de banho; espartilhos [roupa interior]; colarinhos 

[vestuário]; colarinhos postiços; plastrões; punhos e 

faixas para os pulsos [vestuário]; quimonos; enxovais 

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

[vestuário]; lenços de cabeça ou pescoço; xales; estolas; 

bandanas [lenços de pescoço]; lenços de bolso; gravatas; 

suspensórios; luvas [vestuário]; luvas sem dedos; mitenes; 

abafos [vestuário]; tapa-orelhas [vestuário]; abafos 

para o pescoço, faixas de enrolar ao pescoço; cha-

pelaria; chapéus; chapéus de lã; faixas para a cabeça 

[vestuário]; bonés sendo chapelaria; palas de boné; 

peúgas; collants; meias; máscaras para dormir; calçado; 

sapatos; sapatos desportivos; botas; botins; sapatos ou 

sandálias de esparto; sandálias; polainas; botas para a 

neve; chinelas.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/10/29  França

N.º 214812791

[210]  N.º : N/196767

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 9

1 3  

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196768

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

733 205-18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196769

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

733 205-18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 



12050    27   2022  7  6 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196770

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

733 205-18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196771

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

733 205-18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196772

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

733 205-18

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 45

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196773

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aplicações de software informático 

descarregáveis; CD, DVD, unidades de disco amoví-

vel [USB flash drives], hardware de barramento série 

universal [USB], cartões USB virgens, cabos USB, e 

outros suportes de registo ou arquivo digital; manuais 

de instruções em formato eletrónico; publicações ele-

trónicas descarregáveis; publicações eletrónicas grava-

das em suportes informáticos; publicações em formato 

electrónico (descarregáveis); edições (publicações 

electrónicas) em formato electrónico transferíveis da 

internet; gravações audiovisuais; software [programas 

de computador gravados]; aparelhos audiovisuais; ví-

deos pré-gravados para fins formativos.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196774

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Jornais; livros; manuais; material de 

instrução e ensino (com excepção dos aparelhos); li-

vros de registos; publicações impressas; publicações 

impressas para o ensino; periódicos; revistas [perió-

dicas]; material impresso (printed matter); material 

impresso (prints).

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196775

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : Estojos para chaves [marroquinaria]; 

malas para uso em viagem; bastões (bengalas) de ca-

minhada; baús de viagem; baús [bagagem]; estojos 

para maquilhagem, sem conteúdo; sacos de transporte; 

sacos a tiracolo; bolsas; sacos de mão para homens; 

carteiras; sacos de viagem; pastas para estudantes; car-

teiras para cartões de crédito; chapéus-de-chuva; po-

chetes [carteiras de mão]; porta-cartões [marroquina-

ria]; estojos em couro e pele para chaves; pastas para 

documentos; carteiras de bolso; porta-moedas; malas 

de viagem; mochilas com uma alça; correias para ban-

doleiras; malas de viagem com rodas; malas de viagem; 

mochilas [com duas alças].

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196776

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestidos; artigos de vestuário; ber-

mudas; bonés sendo chapelaria; roupa de noite; roupa 

interior; artigos de calçado; collants [meias]; blusas; 

camisas; artigos de chapelaria; chapéus; capotes [ca-

sacos]; casacos de malha; túnicas; cintos; vestidos de 

verão sem mangas para senhoras; fatos de banho; gra-

vatas; bonés [chapéus]; camisolas de gola alta; lenços 

[vestuário]; sweatshirts; lenços para usar na cabeça; 

casacos de proteção contra condições meteorológicas 

extremas; casacos curtos [vestuário]; sobretudos [ves-

tuário]; casacos sem mangas; blusões; saias; luvas [ves-

tuário]; casacos para a chuva [impermeáveis]; calças de 

ganga; camisolas [vestuário]; camisolas (jerseys); ves-

tuário de malha; camisolas [sweaters]; mantos (vestuá-

rio); calções curtos; calças; pantufas; vestidos de praia; 

camisolas polo; fatos náuticos para o sol; camisolas 

[pullovers]; sandálias; sapatos; xailes; protectores de 

colarinho; sobretudos [vestuário]; guarda-pós (batas); 

botas; estolas; fatos; gabardinas; t-shirts; combinações 

[vestuário interior]; conjuntos de blusa e casaco.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196777

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Organização da promoção de eventos 

para a angariação de fundos de beneficência; organiza-

ção de exposições com fins comerciais ou de publicida-

de; organização de eventos promocionais; organização 

de exposições com objetivos comerciais; organização 
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e realização de exposições de arte com fins comerciais 

ou de publicidade; publicidade; serviços de consultado-

ria de negócios comerciais relacionados com a gestão 

de campanhas de angariação de fundos; serviços de 

consultadoria de negócios, relacionados com o marke-

ting de campanhas de angariação de fundos; serviços 

de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a promoção de campanhas de angariação de 

fundos; serviços retalhistas referentes a obras de arte 

(pieces of art) prestados por galerias de arte; serviços 

retalhistas referentes a obras de arte (works of art) 

prestados por galerias de arte.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196778

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Serviços financeiros; serviços relacio-

nados com a gestão imobiliária; negócios monetários; 

serviços de financiamento colectivo; concessão de bol-

sas de estudo; financiamento de projetos; serviços de 

financiamento para cuidados de saúde; concessão de 

financiamento a centros de lazer; concessão de finan-

ciamento para entidades sem fins lucrativos; concessão 

de financiamento para instituições de investigação; 

concessão de financiamento para as universidades; 

investimento de fundos para fins caritativos; orga-

nização de actividades de angariações de fundos de 

beneficência; organização de colectas de beneficência; 

organização de eventos para a angariação de fundos 

de beneficência; organização de fundos destinados 

a projectos de apoio no estrangeiro; organização de 

financiamentos; angariação de fundos e patrocínio 

financeiro; angariação de fundos de caridade através 

de eventos de entretenimento; angariação de fundos 

no domínio político; serviços de angariação de fundos 

de caridade para crianças desfavorecidas; serviços de 

angariação de fundos para fins políticos; prestação 

de serviços de colectas de beneficência; serviços de 

angariação de fundos; serviços de subsídio financeiro; 

patrocínio financeiro de eventos culturais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196779

[220]  Data de pedido : 2022/04/25

[730]  Requerente : FONDAZIONE MARCELO 

BURLON

  Endereço : Via Vigoni, 10, 20122 Milano (Milano), 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria em formação 

e educação; fornecimento de cursos de formação; ser-

viços de publicação eletrónica; serviços de exposições 

de arte; serviços de educação on-line a partir de uma 

base de dados informática ou através da internet ou 

de extranets; serviços de fornecimento de publicações 

eletrónicas on-line [não descarregáveis]; organiza-

ção de competições para fins culturais; organização 

de competições para fins educativos; organização de 

exposições com fins de entretenimento; organização 

de exposições para f ins culturais; organização de 

exposições para fins educacionais; organização de 

simpósios, seminários e conferências de formação e 

desenvolvimento profissional; organização e direcção 

de conferências e congressos; preparação, direção e 

organização de concertos; organização de exposições, 

organização de exposições e encenação de exposições, 

para fins culturais; serviços de organização de eventos, 

preparação de eventos e realização de eventos, prepa-

ração, realização e organização de eventos, para fins 

culturais e para fins artísticos; serviços de produção 

de conteúdos audiovisuais e multimédia; produção de 

gravações de som e de imagem em suportes de registos 

de som e de imagens; produção de gravações audiovi-

suais; produção de vídeos de formação e desenvolvi-

mento profissional; serviços de publicação de textos 

(excepto textos publicitários), livros, revistas, jornais, 

periódicos, manuais de formação e desenvolvimento 
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profissional, produtos de impressão, produtos com 

conteúdos multimédia; serviços de fornecimento de 

publicações através de uma rede informática mundial 

ou da internet que podem ser pesquisadas; serviços 

online de publicações eletrónicas, não descarregáveis; 

serviços de ensino à distância via online; serviços de 

exercícios e de treino para a manutenção da forma 

física; serviços de galerias de arte; serviços de museu; 

serviço de publicação de conteúdos multimédia, pu-

blicação de áudio digital, serviços de edição de vídeo 

digital; serviços de edição.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/12/22  União Euro-

peia N.º 018628213

[210]  N.º : N/196828

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

 Jumbo Rich Trading Limited

  Endereço : 48 20

2003

 Room 2003, 20/F, Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196829

[220]  Data de pedido : 2022/04/26

[730]  Requerente : 

 Jumbo Rich Trading Limited

  Endereço : 48 20

2003

 Room 2003, 20/F, Westley Square, 48 Hoi Yuen Road, 

Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 6

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196899

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Hardware de computador; comutado-

res de rede informática, encaminhadores de rede, 

adaptadores elétricos, e dispositivos de interface; dis-

positivos de ponto de acesso sem fios (WAP); disposi-

tivos de ponto de acesso a redes de área local (LAN); 

encaminhadores de portas de ligação; dispositivos de 

comunicação sem fios para a transmissão de dados, áu-

dio, vídeo ou imagens; hardware de computador con-

tendo funcionalidade de segurança da rede, nomeada-

mente, firewalls, encriptação de dados, e interoperabi-

lidade com protocolos de segurança da rede; software 

de computador descarregável; software de sistema 

operativo descarregável; software de sistema operativo 

descarregável para serviços de gestão de encaminha-

dores e de infraestruturas de rede; software de sistema 

operativo descarregável que a loja apl icações de 

software e facilita interações com outros computado-

res e per i fér icos através de redes empresar ia is; 

software de computador de redes descarregável; 

software de computador descarregável, nomeadamen-
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te, programas de sistemas operativos descarregáveis 

para serviços de gestão de encaminhadores; software 

de computador descarregável para gestão, operação, 

design, implementação, manutenção, controlo, admi-

nistração, otimização, desenvolvimento, instalação, 

examinação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, localização, modernização, e 

resolução de problemas de redes de computadores, re-

des de área local, redes de área alargada, redes com 

fios, e redes sem fios; software de computador descar-

regável para gestão, operação, manutenção, controlo, 

administração, otimização, desenvolvimento, instala-

ção, examinação, configuração, automatização, aloja-

mento, navegação, pesquisa, transferência, distribui-

ção, interligação, acesso, visualização, monitorização, 

análise, virtualização, proteção, localização, moderni-

zação, e resolução de problemas de aplicações de redes 

informáticas, programas de redes informáticas, aplica-

ções de computador, e programas de computador; 

software de computador descarregável para gestão, 

operação, manutenção, controlo, administração, otimi-

zação, desenvolvimento, instalação, examinação, con-

figuração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, 

proteção, localização, modernização, e resolução de 

problemas de encaminhadores de rede, comutadores 

de redes informáticas, pontos de acesso de rede sem 

fios, pontos de acesso de rede com fios, infraestruturas 

de rede, infraestruturas de computador, centros de da-

dos; software de computador descarregável para ges-

tão, operação, design, implementação, manutenção, 

controlo, administração, otimização, desenvolvimento, 

instalação, examinação, configuração, automatização, 

alojamento, navegação, pesquisa, transferência, distri-

buição, interligação, acesso, visualização, monitoriza-

ção, análise, virtualização, proteção, localização, mo-

dernização, e resolução de problemas de redes infor-

máticas em nuvem, recursos de computação em nuvem, 

e programas em nuvem; software de computador des-

carregável para automatização, operação, gestão, e 

controlo de operação de infraestruturas de computa-

dor e infraestruturas de redes; software de computa-

dor descarregável para gestão, controlo, e operação de 

computador e aplicações de redes; software de rede 

informática descarregável para administração, gestão, 

e otimização de redes informáticas; software informá-

tico descarregável para desenvolvimento e operação 

de redes e aplicações informáticas em nuvem; software 

de computador descarregável para encaminhamento, 

comutação, transmissão, processamento, filtração, 

análise, proteção, carregamento, publicação, exibição, 

identificação, edição, organização, gravação, e armaze-

namento de dados, vídeo, áudio, tráfego de voz, paco-

tes, e informação; software de computador descarregá-

vel para programação de redes de área local, de área 

alargada e mundiais e de infraestruturas de redes em 

dispositivos móveis, televisões e outros dispositivos de 

vídeo; software de computador descarregável para 

operação, otimização, configuração, manutenção, mo-

nitorização, gestão, e instalação de software através de 

redes informáticas em nuvem; software de computador 

descarregável, nomeadamente, plataformas de aplica-

ções de rede abertas descarregáveis para desenvolvi-

mento, instalação, examinação, configuração, monito-

r i zação e automat i zação de apl icações de rede; 

software de computador descarregável para segurança 

de dados e proteção de dados; software de computador 

descarregável para fornecimento de funcionalidades 

de segurança em redes, especificamente, filtros de fi-

rewall, controlo de acesso, redes privadas virtuais 

(VPN), interoperabilidade com protocolos de seguran-

ça de encaminhadores, e proteção contra intrusões e 

vírus em redes; software de computador descarregável 

para segurança da rede de computador, nomeadamen-

te, software de computador descarregável para priori-

zação de tráfego, controlo de acesso seguro, identifica-

ção do utilizador, encriptação, gestão de segurança, 

prevenção de intrusão; software de computador des-

carregável para monitorização, análise ou relatório de 

informação, dados e tráfego de redes informáticas; 

software de inteligência artificial e aprendizagem au-

tomática descarregável para usar em gestão, monitori-

zação, automatização e resolução de problemas de re-

des informáticas; software de computador descarregá-

vel para interligação, monitorização, gestão, controlo, 

análise, proteção e operação de redes locais, de área 

alargada e mundiais, e centros de dados; software de 

serviço de acesso seguro de borda (SASE) descarregá-

vel para segurança de dados e rede; hardware e 

software descarregável de computador para gestão, 

operação, manutenção, controlo, administração, otimi-

zação, desenvolvimento, instalação, examinação, con-

figuração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, 

proteção, e resolução de problemas de redes informá-

ticas, redes de área local, redes de área alargada, redes 
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com fios, e redes sem fios; hardware e software descar-

regável de computador para gestão, operação, manu-

tenção, controlo, administração, otimização, desenvol-

vimento, instalação, examinação, configuração, auto-

matização, alojamento, navegação, pesquisa, transfe-

rência, distribuição, interligação, acesso, visualização, 

monitorização, análise, virtualização, proteção, e reso-

lução de problemas de aplicações de redes informáti-

cas, programas de redes informáticas, aplicações de 

computador, e programas de computador; hardware e 

software descarregável de computador para gestão, 

operação, manutenção, controlo, administração, otimi-

zação, desenvolvimento, instalação, examinação, con-

figuração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, 

proteção, e resolução de problemas de encaminhado-

res de rede, comutadores de redes informáticas, infra-

estruturas de rede, e infraestruturas de computador; 

hardware e software descarregável de computador 

para gestão, operação, manutenção, controlo, adminis-

tração, otimização, desenvolvimento, instalação, exa-

minação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, e resolução de problemas de 

redes informáticas em nuvem, recursos de computação 

em nuvem, e prog ra mas em nuvem; hardware e 

software descarregável de computador para encami-

nhamento, distribuição, transmissão, processamento, 

filtragem, análise, proteção, carregamento, publicação, 

exibição, identificação, edição, organização, gravação, 

e armazenamento de dados, vídeo, áudio, tráfego de 

voz, pacotes, e informação; hardware e software des-

carregável de computador para programação de redes 

de área local, de área alargada e mundiais e de infra-

estruturas de redes em dispositivos móveis, televisões 

e outros dispositivos de vídeo; vídeo através da Inter-

net descarregáveis, webinars, estudos de caso, ficheiros 

de áudio, e vídeos descarregáveis nos domínios de in-

terligação, constituição, gestão, proteção, monitoriza-

ção, resolução de problemas, operação, acesso, e auto-

matização de hardware de computador, software de 

computador, tecnologia, periféricos, sistemas operati-

vos, redes de área local, redes de área alargada, redes 

com fios, redes sem fios, redes informáticas, infraes-

truturas de rede, segurança da rede, navegadores web, 

dispositivos eletrónicos, computação em nuvem, e se-

gurança de dados para ambientes de computação em 

nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/108,096

[210]  N.º : N/196900

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Serviços de instalação, manutenção, 

e reparação nos domínios de computadores, redes 

informáticas, telecomunicações, comunicação para 

redes, comunicações, e segurança da rede; serviços de 

apoio técnico, nomeadamente, resolução de problemas 

na natureza de reparação de hardware de computa-

dor e software de computador para gestão, operação, 

manutenção, controlo, administração, otimização, 

desenvolvimento, instalação, examinação, configura-

ção, automatização, alojamento, navegação, pesquisa, 

transferência, distr ibuição, interl igação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, e proteção de 

redes de área local, redes de área alargada, redes sem 

fios, e redes com fios.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/108,096

[210]  N.º : N/196901

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços educativos; serviços educati-

vos, nomeadamente, formação no domínio de tecno-

logia; serviços educativos, nomeadamente, forneci-

mento de conferências online, formação, examinação, 

tutoriais, workshops, cursos educativos, e distribuição 

de materiais de curso educativos em linha nas áreas 
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de gestão, operação, manutenção, controlo, adminis-

tração, otimização, desenvolvimento, instalação, exa-

minação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

proteção, e resolução de problemas de hardware e 

software de computador, tecnologia, periféricos, siste-

mas operativos, redes de área local, redes de área alar-

gada, redes com fios, redes sem fios, infraestruturas de 

rede, segurança da rede, navegadores web, e dispositi-

vos eletrónicos; serviços educativos, nomeadamente, 

fornecimento de conferências, formação, examinação, 

tutoriais, workshops, cursos educativos, e distribuição 

de materiais de curso educativos em pessoa nas áreas 

de gestão, operação, manutenção, controlo, adminis-

tração, otimização, desenvolvimento, instalação, exa-

minação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

proteção, e resolução de problemas de hardware e 

software de computador, tecnologia, periféricos, siste-

mas operativos, redes de área local, redes de área alar-

gada, redes com fios, redes sem fios, infraestruturas de 

rede, segurança da rede, navegador Web, e dispositi-

vos eletrónicos; desenvolvimento de manuais e guias 

educativos para terceiros nos domínios de hardware e 

software de computador, periféricos, sistemas operati-

vos, redes de área local, redes de área alargada, redes 

com fios, redes sem fios, infraestruturas de rede, segu-

rança da rede, navegador Web, e dispositivos eletróni-

cos; fornecimento de um website com blogues e publi-

cações online não descarregáveis sob a forma de livros 

eletrónicos, guias de conformidade, fichas de dados, 

e relatórios nos domínios de computação em nuvem e 

segurança de dados para ambientes de computação em 

nuvem; fornecimento de um website com vídeos edu-

cativos através da Internet, webinars, estudos de caso, 

ficheiros de áudio, e vídeos nos domínios de computa-

ção em nuvem e segurança de dados para ambientes de 

computação em nuvem.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/108,096

[210]  N.º : N/196902

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : Juniper Networks, Inc.

  Endereço : 1133 Innovation Way, Sunnyvale, 

California 94089, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Fornecimento de serviços de consulta-

doria; fornecimento de serviços de consultadoria nos 

domínios de redes informáticas, computação em nu-

vem, design de centros de dados, design de armazena-

mento, infraestruturas de centros de dados, gestão de 

redes de computador e infraestruturas de rede, segu-

rança da rede de computador, software de computa-

dor, desenvolvimento e utilização de hardware de 

computador, equipamento de redes de computadores, 

equipamentos de telecomunicações, design de rede de 

computador, design de armazenamento, segurança da 

rede, segurança na nuvem, virtualização da rede, e 

análises; serviços de consultadoria no domínio de 

scripts  de software para automatização da rede; 

serviços de consultadoria para desenvolvimento de sis-

temas de computador, apl icações, arquitetura, e 

hardware e software e firmware de computador, nomea-

damente, programas de software de computador para 

desenvolvimento de aplicação; serviços de apoio técni-

co; serviços de apoio técnico, nomeadamente, resolu-

ção de problemas sob a forma de diagnóstico de pro-

blemas de hardware de computador para gestão, ope-

ração, manutenção, controlo, administração, otimiza-

ção, desenvolvimento, instalação, examinação, confi-

guração, automatização, alojamento, navegação, pes-

quisa, transferência, distribuição, interligação, acesso, 

visualização, monitorização, análise, virtualização, e 

proteção de redes informáticas, redes de área local, 

redes de área alargada, redes com fios, redes sem fios, 

infraestruturas de rede, encaminhadores de rede, co-

mutadores, redes informáticas em nuvem, e centros de 

dados; serviços de apoio técnico, nomeadamente, reso-

lução de problemas sob a forma de diagnóstico de pro-

blemas de software de computador para gestão, opera-

ção, manutenção, controlo, administração, otimização, 

desenvolvimento, instalação, examinação, configura-

ção, automatização, alojamento, navegação, pesquisa, 

transferência, distribuição, interligação, acesso, visua-

lização, monitorização, análise, virtualização, e prote-

ção de redes informáticas, redes de área local, redes 

de área alargada, redes com fios, redes sem fios, infra-

estruturas de rede, encaminhadores de rede, comuta-

dores, redes informáticas em nuvem, e centros de da-

dos; serviços de apoio técnico, nomeadamente, migra-

ção de centros de dados, servidores, e bases de dados 
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entre redes informáticas; serviços de apoio técnico nos 

domínios de computador, dados, email, web, e segu-

rança da rede, nomeadamente, monitorização de siste-

mas de redes para fins técnicos e de segurança de com-

putador; serviços de apoio técnico nos domínios de 

software de computador, desenvolvimento, e utilização 

de hardware de computador, equipamento de redes de 

computadores, equipamentos de telecomunicações, 

design de redes de computador, design de armazena-

mento, computação em nuvem, segurança da rede, se-

gurança na nuvem, design de centros de dados, e aná-

lises; design de redes informáticas para terceiros; pro-

grama de computador; operação, design e desenvolvi-

mento de aplicações de software para melhorar a efici-

ência das redes, design de armazenamento e segurança 

na nuvem e de centros de dados; serviços de design, 

examinação, engenharia, investigação e assessoria re-

lacionados com computadores, tecnologia de teleco-

municações, redes informáticas, software e hardware 

de computador, programação de computadores e segu-

rança de redes; design e desenvolvimento de redes in-

formáticas, redes de área local, redes de área alargada, 

redes com fios, redes sem fios, e dispositivos para co-

netividade de redes; examinação, análise e avaliação 

de redes informáticas; consultadoria e gestão técnicas 

no domínio das redes informáticas; serviços de consul-

tadoria no domínio de computação em nuvem; servi-

ços de gestão de computador, nomeadamente, a moni-

torização, relatório, gestão de, e automatização de trá-

fego de dados através de redes de comunicações sem 

fios e da Internet; gestão de redes sem fios para tercei-

ros; avaliação de redes de computador, controlo de 

qualidade, e serviço de autenticação; fornecimento de 

informações no domínio das redes de computador; 

fornecimento de informação técnica em linha nos do-

mínios de redes de área local, redes de área alargada, 

redes sem fios, redes informáticas, encaminhadores de 

rede, infraestruturas de rede, aplicações de redes in-

formáticas, programas de redes informáticas, aplica-

ções de computador, programas de computador, dados, 

tráfego de redes, informação de redes, redes informá-

ticas em nuvem, programas em nuvem, e centros de 

dados; serviços informáticos; software como serviço 

(SaaS); plataformas como um serviço (PaaS); serviços 

de computação em nuvem; fornecimento de software 

não descarregável em linha para gestão, design, imple-

mentação, operação, manutenção, controlo, adminis-

tração, otimização, desenvolvimento, instalação, exa-

minação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, localização, modernização, e 

resolução de problemas de redes de computador, redes 

de área local, redes de área alargada, redes com fios, e 

redes sem fios; fornecimento de software não descarre-

gável em linha para gestão, operação, controlo, admi-

nistração, otimização, desenvolvimento, instalação, 

examinação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, localização, modernização, e 

resolução de problemas de aplicações de redes infor-

máticas, programas de redes informáticas, aplicações 

de computador, e programas de computador; forneci-

mento de software de computador não descarregável 

online para gestão, operação, manutenção, controlo, 

administração, otimização, desenvolvimento, instala-

ção, examinação, configuração, automatização, aloja-

mento, navegação, pesquisa, transferência, distribui-

ção, interligação, acesso, visualização, monitorização, 

análise, virtualização, proteção, localização, moderni-

zação, e resolução de problemas de encaminhadores 

de rede, comutadores de redes informáticas, pontos de 

acesso de rede sem fios, pontos de acesso de rede com 

fios, infraestruturas de rede, infraestruturas de com-

putador e centros de dados; fornecimento de software 

não descarregável em linha para gestão, design, imple-

mentação, operação, manutenção, controlo, adminis-

tração, otimização, desenvolvimento, instalação, exa-

minação, configuração, automatização, alojamento, 

navegação, pesquisa, transferência, distribuição, inter-

ligação, acesso, visualização, monitorização, análise, 

virtualização, proteção, localização, modernização, e 

resolução de problemas de redes informáticas em nu-

vem, recursos de computação em nuvem, e programas 

em nuvem; fornecimento de software não descarregá-

vel em l inha para encaminhamento, distr ibuição, 

transmissão, processamento, filtragem, análise, prote-

ção, carregamento, publicação, exibição, identificação, 

edição, organização, registo, e armazenamento de da-

dos, vídeo, áudio, tráfego de voz, pacotes, e informa-

ção; fornecimento de software não descarregável em 

linha para prestar funcionalidades de segurança em 

redes, nomeadamente, prestação filtros de firewall, 

controlo de acesso, redes privadas virtuais (VPN), in-

teroperabilidade com protocolos de segurança de en-

caminhadores, proteção contra intrusões e vírus em 

redes, encriptação e autenticação dos dados, preven-

ção contra perda de dados, recuperação dos dados, se-

gurança da rede, e deteção, filtragem, análise, gestão e 
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bloqueio de comunicações eletrónicas; fornecimento 

de software não descarregável em linha, nomeadamen-

te, plataformas de aplicações de rede abertas descarre-

gáveis para o desenvolvimento, instalação, examina-

ção, configuração, monitorização, e automatização de 

aplicações de redes; fornecimento de software não 

descarregável em linha para programação de redes de 

área local, de área alargada e mundiais e de infraes-

truturas de redes em dispositivos móveis, televisões e 

outros dispositivos de vídeo; fornecimento de software 

não descarregável em linha para automatização, visibi-

lidade, operação, gestão, e controlo de operação de in-

fraestruturas de redes, infraestruturas de computador, 

aplicações, e serviços; fornecimento de software não 

descarregável em linha baseado em nuvem com um as-

sistente virtual para usar em gestão, monitorização, 

resolução de problemas, e automatização de redes in-

formáticas através de inteligência artificial e aprendi-

zagem automática; fornecimento de software não des-

carregáveis em linha de serviço de acesso seguro de 

borda (SASE) para dados e segurança da rede; forne-

cimento de software não descarregável em linha para 

deteção de proximidade para doença infeciosa; forne-

cimento de software não descarregável em linha usar 

em processamento de redes hierárquico e distribuído, 

análises de rede de computador, monitorização de 

rede de computador, gestão de rede de computador, 

armazenamento de dados, segurança da rede, controlo 

de acesso de rede de computador, pesquisa de dados, 

monitorização, análise, e controlo de comunicações 

máquina a máquina e interação homem-máquina; for-

necimento de software não descarregável em linha 

para gestão de redes de computador, gestão de infraes-

truturas de rede, gestão de infraestrutura de tecnolo-

gia da informação, e gestão de infraestruturas de cen-

tros de dados; fornecimento de software não descarre-

gável em linha para gestão de redes informáticas; for-

necimento de programas de computador não descarre-

gáveis em linha para usar em acesso e visualização de 

infraestruturas e sistemas de redes de computador; 

software não descarregável para gestão de pontos de 

acesso sem fios e pontos de acesso a redes de área lo-

cal (LAN); fornecimento de software não descarregá-

vel em linha para usar em analises de fronteira (edge 

analytics); plataformas como um serviço (PaaS) para 

permitir empresas, centros de dados, e fornecedores 

de serviços de telecomunicação para instalarem, geri-

rem, resolverem problemas, localizarem e moderniza-

rem software de rede e serviços; Software como servi-

ço (SaaS) para gestão de redes informáticas e redes de 

telecomunicações, fornecimento de segurança de da-

dos, monitorização de desempenho das redes informá-

ticas e coleção e análise de dados de utilização das re-

des informáticas e dados de utilizadores, dispositivos, 

aplicações e atividades de consumidores; software 

como serviço (SaaS) com software para ligar, operar, e 

gerir dispositivos ligados à rede através de redes infor-

máticas sem ou com fios; software como serviço (SaaS) 

com software para ligar, operar, e gerir dispositivos de 

Internet das Coisas (IoT) ligados à rede; software 

como serviço (SaaS) com software para gerir aplica-

ções máquina a máquina e redes máquina a máquina; 

fornecimento de software não descarregável em linha 

e plataformas em nuvem para redes máquina a máqui-

na para conetividade de dados, gestão de dispositivo, 

configuração, provisionamento, gestão, integração e 

controlo de dispositivos de Internet das Coisas (IoT); 

serviços de computação em névoa, nomeadamente, 

fornecimento de sistemas de computador virtual nos 

quais os recursos informáticos e os serviços aplicacio-

nais são distribuídos como uma infraestrutura infor-

mática descentralizada; fornecimento de software não 

descarregável em linha e plataformas em nuvem que 

encaminham e transmitem dados entre dispositivos, 

aplicações, e plataformas de dados ligados; forneci-

mento de software não descarregável em linha e plata-

formas em nuvem para coleção, ligação, transmissão e 

análise de dados máquina a máquina de e entre dispo-

sitivos, aplicações, e redes de computador ligados; 

software como serviço (SaaS) com software para de-

sign, planeamento, provisionamento, operação e oti-

mização de redes informáticas e redes de telecomuni-

cações; plataformas como um serviço (PaaS) com 

software para design, planeamento, provisionamento, 

operação e otimização de redes informáticas e redes 

de telecomunicações; software como serviço (SaaS) 

com software para segurança de dados e para monito-

rização, análise e otimização de redes informáticas e 

desempenho de aplicação de web; plataformas como 

um serviço (PaaS) com software para segurança de da-

dos e para monitorização, análise e otimização de re-

des informáticas e desempenho de aplicação de web.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2021/11/04  Estados Unidos 

da América N.º 97/108,096
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[210]  N.º : N/196912

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : LOUIS VUITTON MALLE-

TIER

  Endereço : 2 rue du Pont Neuf – 75001 Paris – 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Joalharia; anéis [joalharia]; brincos; 

botões de punho; pulseiras [joalharia]; pulseiras fei-

tas de têxteis bordados [bijutaria]; amuletos em joias; 

broches [bijutarias]; correntes [joalharia]; colares 

[joalharia]; pingentes [joalharia]; medalhões [joalha-

ria]; amuletos [joalharia]; caixas de apresentação para 

joalharia; alfinetes [joalharia]; alfinetes de gravatas; 

clipes para gravatas; amuletos em joias para malas; 

porta-chaves [com objeto decorativo]; amuletos deco-

rativos para porta-chaves; diamantes; relógios; relógios 

de pulso.

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/11/08  França

N.º 214815272

[210]  N.º : N/196949

[220]  Data de pedido : 2022/04/27

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

5

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

3D

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196974

[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 : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/196977

[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 : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197019

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : Chivas Holdings (IP) Limited

  Endereço : Kilmalid, Stirling Road, Dumbarton- 

Scotland, G82 2SS- United Kingdom

  Nacionalidade :  Britânica

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (excluindo cerveja).

[554]  Marca : 

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

N.º UK00003720580

[210]  N.º : N/197020

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

2204

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197021

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

  Endereço : 600E

2204

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197033

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : INVESTINDUSTRIAL S.A.

  Endereço : 23 Avenue Monterey, Luxembourg 

2163, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria e assesso-

ria no domínio da estratégia comercial; consultoria 

em matéria de gestão de negócios e organização de 

empresas; consultadoria de aquisição de empresas; 

avaliações em negócios comerciais; consultadoria para 

direção de negócios comerciais; consultoria em orga-

nização de negócios comerciais; serviços de inteligên-

cia para negócios; auditorias financeiras; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

preparação de relatórios de negócios; fornecimento de 

informações comerciais; consultadoria em gestão de 

pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/29  União Euro-

peia N.º 18678857

[210]  N.º : N/197034

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : INVESTINDUSTRIAL S.A.

  Endereço : 23 Avenue Monterey, Luxembourg 

2163, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36
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[511]  Serviços : Consultoria de investimentos; aquisição 

para investimento financeiro; investimento de capitais; 

administração de capital; coletas de fundos de benefi-

cência; investimento de capital social; participação no 

capital social de empresas internacionais; constituição 

de fundos mútuos para terceiros; gestão de negócios 

fiduciários de bens imobiliários; planeamento de fidei-

comissos mobiliários; consultadoria financeira; admi-

nistração financeira; gestão de carteiras financeiras; 

serviços de pesquisa relacionados com finanças; ser-

viços de financiamento; serviços de investimento em 

fundos de cobertura; gestão de fundos de cobertura; 

investimentos de fundos; investimento de fundos para 

fins caritativos; gestão de um fundo de investimento de 

capitais; gestão de fundos de capitais próprios; consti-

tuição de capitais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/29  União Euro-

peia N.º 18678857

[210]  N.º : N/197035

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : INVESTINDUSTRIAL S.A.

  Endereço : 23 Avenue Monterey, Luxembourg 

2163, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Serviços de consultadoria e assesso-

ria no domínio da estratégia comercial; consultoria 

em matéria de gestão de negócios e organização de 

empresas; consultadoria de aquisição de empresas; 

avaliações em negócios comerciais; consultadoria para 

direção de negócios comerciais; consultoria em orga-

nização de negócios comerciais; serviços de inteligên-

cia para negócios; auditorias financeiras; negociação 

e conclusão de transações comerciais para terceiros; 

preparação de relatórios de negócios; fornecimento de 

informações comerciais; consultadoria em gestão de 

pessoal.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/29  União Euro-

peia N.º 18678861

[210]  N.º : N/197036

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : INVESTINDUSTRIAL S.A.

  Endereço : 23 Avenue Monterey, Luxembourg 

2163, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Consultoria de investimentos; aquisição 

para investimento financeiro; investimento de capitais; 

administração de capital; coletas de fundos de benefi-

cência; investimento de capital social; participação no 

capital social de empresas internacionais; constituição 

de fundos mútuos para terceiros; gestão de negócios 

fiduciários de bens imobiliários; planeamento de fidei-

comissos mobiliários; consultadoria financeira; admi-

nistração financeira; gestão de carteiras financeiras; 

serviços de pesquisa relacionados com finanças; ser-

viços de financiamento; serviços de investimento em 

fundos de cobertura; gestão de fundos de cobertura; 

investimentos de fundos; investimento de fundos para 

fins caritativos; gestão de um fundo de investimento de 

capitais; gestão de fundos de capitais próprios; consti-

tuição de capitais.

[540]  Marca : 

[300]  Prioridade : 2022/03/29  União Euro-

peia N.º 18678861

[210]  N.º : N/197044

[220]  Data de pedido : 2022/04/29

[730]  Requerente : 

 Tsingtao Brewery Company Limited

  Endereço : 56

266012

 No. 56, Dengzhou Road, Qingdao, Shandong Province 

266012, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197058

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 PROTEUX TECHNOLOGY HOLDINGS LIMI-

TED

  Endereço : 16-26

2 13 5

 Room 5, 13/F, Block II, Golden Industrial Building, 

16-26 Kwai Tak Street, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

/

29 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197059

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 PROTEUX TECHNOLOGY HOLDINGS LIMI-

TED

  Endereço : 16-26

2 13 5

 Room 5, 13/F, Block II, Golden Industrial Building, 

16-26 Kwai Tak Street, Kwai Chung, New Territories, 

Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

 30 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197062

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 KWOK SENG CHEONG

  Endereço : 16 3/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197063

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 KWOK SENG CHEONG

  Endereço : 16 3/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/197064

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 KWOK SENG CHEONG

  Endereço : 16 3/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Ser v iç os : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197065

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 HUANG GUANHUA

  Endereço : 7 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197066

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 ZHANG ZHILING

  Endereço : 393

5 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197067

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 ZHANG ZHILING

  Endereço : 393

5 C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197068

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197069

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197070

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197071

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : POLA INC.

  Endereço : 2-2-3, Nishigotanda, Shinagawa-Ku, 

Tokyo, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197072

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 393

5 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C:63 M:62 Y:59 K:94, 

C:0 M:21 Y:64 K:0, 

[210]  N.º : N/197073

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 393

5 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C:63 M:62 Y:59 K:94, 

C:0 M:21 Y:64 K:0, 

[210]  N.º : N/197074

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

perfumaria, óleos essenciais; preparações para bran-

quear e outras substâncias para a lavagem; prepara-

ções para limpar, polir, desengordurar e raspar; sa-

bões; perfumes; óleos essenciais; cosméticos; produtos 

e tratamentos para o cabelo; pós dentífricos; pastas 

dos dentes, dentífricos; vernizes para as unhas; pre-

parações para remoção de lacas e vernizes; artigos de 

higiene pessoal; loções pós-barba [after-shave]; másca-

ras faciais; cremes faciais para uso cosmético; produtos 

para lavar o rosto [cosméticos]; cremes antienvelheci-

mento; óleos para bebé; gel de banho; sais de banho; 

preparações para o banho, não sendo para fins medi-

cinais; bálsamos capilares; descolorantes para os cabe-

los; algodão e cotonetes para uso cosmético; lápis para 

as sobrancelhas; delineador líquido para os olhos; tin-

tas para cabelos; adesivos para fixar unhas artificiais; 

adesivos para afixar pestanas postiças; unhas postiças; 

toalhetes cosméticos; geles para pentear o cabelo; ce-

ras para dar forma ao cabelo; creme para as mãos; pro-

dutos depilatórios e de barbear; loções para pentear; 

cremes para o cabelo; preparações para a ondulação 

dos cabelos; produtos para os cuidados da pele; produ-

tos para bochechar, sem ser para uso médico; vapori-

zadores orais não medicinais; cremes para redução da 

celulite; cremes para o corpo; esfoliante para o corpo; 

manteiga corporal; pó para a maquilhagem; bálsamos 

labiais não medicinais; glosses para os lábios; deli-

neadores para lábios; batons para os lábios; adesivos 

para afixar cabelo postiço; pestanas postiças; máscara 

[rímel]; mousses [produtos de toilette] para utilização 

em penteados; sombras para os olhos; vaporizadores 

perfumados para o corpo; produtos para limpeza cor-

poral e cuidados de beleza; produtos para limpeza e 

polimento de couros e calçados; produtos e tratamen-

tos para os cuidados dos cabelos; pó de talco para a 

toilette; pó de arroz; cera para alfaiates e sapateiros; 

batons de proteção solar [cosméticos]; preparações de 

proteção solar; bases de maquilhagem; gel de banho, 

gel de duche, geles hidratantes para a pele; incenso; 

desodorizantes [perfumaria]; cosméticos para animais; 

fragrâncias para perfumar; champôs; condicionadores 

para o cabelo; tira-nódoas; cremes para couro; pedras 

de amaciar; óleos essenciais; ambientadores perfuma-

dos em forma de bastões; sprays aromáticos para inte-

riores; potpourris aromáticos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197075

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos para a con-

dução, distribuição, transformação, acumulação, regu-

lação ou controlo da corrente elétrica; aparelhos e ins-

trumentos científicos, náuticos, geodésicos, elétricos, 

fotográficos, cinematográficos, óticos, de pesagem, de 

medida, de sinalização, de controlo (inspeção), de so-

corro (salvamento) e de ensino; aparelhos para o regis-

to, a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos; CDs, 

DVDs e outros meios de registo digital; mecanismos 

para aparelhos de pré-pagamento; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento para processamen-

to de dados, computadores; programas de computador; 

extintores; publicações eletrónicas descarregáveis; 

aplicações descarregáveis para telemóveis; braços ex-

tensíveis utilizados como acessórios para smartphones; 

bolsas adaptadas para telemóveis; capas para telemó-

veis; carregadores de baterias de telemóveis; altifalan-

tes auxiliares para telemóveis; auriculares; altifalantes; 

armações de óculos; óculos para a neve; máscaras para 

natação; estojos para óculos de sol; óculos de sol; bol-

sas para computadores portáteis; estojos de transporte 

para computadores; sacos adaptados para o transporte 

de aparelhos fotográficos; óculos [ótica]; cordões para 

óculos pince-nez; cadeias ou correntes para óculos; 

estojos para óculos; réguas [instrumentos de medida]; 

conjuntos de alimentação [baterias]; ímanes decorati-

vos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197076

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

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

de joalharia, pedras preciosas e semipreciosas; relojoa-

ria e instrumentos cronométricos; pedras preciosas, 

pérolas e metais preciosos, e suas imitações; amuletos 

[joalharia] de metais comuns; strass [bijuteria]; amuletos 

em joias; alfinete ornamentais; diademas; anéis [joa-

lharia]; pulseiras para tornozelos; pulseiras; colares 

[joalharia]; pingentes [joalharia]; correntes [joalharia]; 

alfinetes de gravatas; relógios; botões de punho; porta-

-chaves [com objeto decorativo]; brincos para orelhas; 

caixas de joias e caixas de relógios; broches [joalharia]; 

correntes para chaves como joalharia; guarda-joias 

não metálicos; metais preciosos em bruto ou semitra-

balhados; cofres para joias; adereços [bijutaria]; cofres 

para relojoaria [apresentação].

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197077

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : Papel e cartão; produtos de impres-

são; artigos para encadernação; fotografias; artigos 

de papelaria e de escritório, com exceção dos móveis; 

adesivos (matérias colantes) para papelaria ou para 

uso doméstico; artigos de desenho e material para 

artistas; pincéis; material de instrução e de ensino 

(exceto aparelhos); folhas, películas e sacos de plástico 

para embrulho e embalagem; caracteres de imprensa, 

clichés (estereótipos); materiais de embalagem em car-

tão; cartazes; toalhas de rosto em papel; livros; centros 

de mesa decorativos de papel; guardanapos de mesa 

em papel; materiais e utensílios para decoração e arte; 

agrafadores de escritório; pisa-papéis; figurinhas em 

papel; obras de arte e figuras em papel e em cartão, 

e maquetas de arquitetura; cartões; caixas de cartão; 

lenços de bolso em papel; catálogos de venda por cor-

respondência; sacos em papel ou em plástico para em-

balagem; papel, cartão e matérias plásticas para em-

brulho e armazenamento; papel de embalagem; aparos 

[artigos de escritório]; instrumentos de escrita; porta-

-canetas; periódicos; publicações impressas, nomea-

damente, livros, revistas, publicações periódicas, bro-

churas, boletins informativos; caixas para lápis; caixas 

para canetas; caixas de papel; gravuras de arte em tela; 

cartões de natal; cartões de aniversário; cartões para 

correspondência; toalhas de mesa e guardanapos [em 

papel]; toalhas em papel; lenços de papel para remover 

maquilhagem; bases para pratos [toalhas] em papel; 

catálogos; imagens; figuras [estatuetas] em papel ma-

ché; papel de embalagem; caixas de cartão; papelaria; 

tinta; selos para carimbar; adesivos para papelaria ou 

uso doméstico; fitas adesivas para a papelaria e para a 

casa; instrumentos para desenho; materiais para dese-

nho; máquinas de escrever; material de instrução e de 

ensino (exceto aparelhos); giz para alfaiates; materiais 

para a modelagem.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197078

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas para uso em viagem; bolsas de trans-

porte multiúsos; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios; artigos de selaria; trelas e 

vestuário para animais; sacos de viagem; carteiras de 

bolso; sacos de mão; malas de senhora para cerimónia; 

sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos de lona; 

sacos para compras; estojos para artigos de toilette; sa-

cos de mão; transportadores de animais; porta-cartões 

[marroquinaria]; estojos de maquilhagem; sacos de 

estafeta; cordões em couro; bolsas de cintura; pastas 

[maletas]; mochilas [com duas alças]; sacos de despor-

to; estojos para chaves [marroquinaria]; estojos para 

maquilhagem, sem conteúdo; carteiras para cartões de 

crédito; bolsas; baús [bagagem]; porta-cartas [pastas]; 

guarnições [enfeites] de couro para móveis.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197079

[220]  Data de pedido : 2022/05/03
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[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

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

rio, nomeadamente fatos; calções de banho; fatos de 

banho; roupões de banho; biquínis; cintos; cintos em 

couro (vestuário); vestuário para criança; fraldas-cal-

ça; fatos de ballet; macacões; calças de fato; ceroulas; 

gangas denim; calças de ganga; lenços de pôr ao pes-

coço; jarreteiras; luvas [vestuário]; casacos [vestuário]; 

calções; saias; vestuário de desporto; roupa interior; 

vestidos clássicos [frocks], casacos de malha; chemiset-

tes [frentes de camisas]; camisas de mulher; camisolas 

com capuz; vestuário pré-natal; roupa de noite; fatos-

-macaco; lenços de bolso; camisolões de gola alta; ca-

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

xailes; camisas; gravatas; roupa de praia; meias de 

malha; collants; casulas; echarpes; collants; collants 

ou coulãs; camisolas [pullovers]; t-shirts; vestuário de 

fantasia; vestidos de noiva; coletes, túnicas; mitenes 

(luvas); roupa exterior, especificamente casacos cur-

tos; casacos; calçado, nomeadamente sapatos; botas; 

botins; sandálias; pantufas; sapatos de corrida; sapa-

tilhas de ballet; chapelaria, especificamente chapéus; 

bonés [artigos de chapelaria]; bonés de basebol; toques 

[chapéus]; viseiras; fitas para cabeça [vestuário]; toucas 

para duche; máscaras para dormir; peças de vestuário 

pronto-a-vestir; vestuário impermeável; casacos para 

a chuva [impermeáveis]; enxovais [vestuário]; capas de 

cabeleireiros [coberturas]; colarinhos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197080

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade; serviços de marketing e 

promocionais; serviços de análise de negócios; pesqui-

sas comerciais e informações comerciais; gestão de ne-

gócios comerciais; serviços de venda a retalho relacio-

nados com cosméticos e preparações para higiene pes-

soal, perfumaria, óleos essenciais, preparações para 

branquear e outras substâncias para a lavagem, prepa-

rações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sa-

bões, produtos para os cuidados dos cabelos, pastas 

dentífricas, vernizes para as unhas, produtos de toilet-

te, produtos para depois de barbear, máscaras faciais, 

cremes para o rosto, produtos para lavar o rosto, óleos 

para bebés, gel de banho, sais de banho, produtos para 

o banho, bolas de algodão para uso cosmético, cotone-

tes (bastonetes algodoados para uso cosmético), lápis 

para as sobrancelhas, delineadores dos olhos, tinturas 

para cabelos, unhas postiças, toalhetes cosméticos, gel 

para pentear os cabelos, ceras para dar forma aos ca-

belos, cremes de mãos, produtos para os cuidados da 

pele, produtos para o cuidado da boca, sprays para o 

hálito, creme para o corpo, esfoliantes para o corpo, 

pó-de-arroz, cremes para os lábios, bálsamos para os 

lábios, brilho para os lábios, lápis de contorno labial, 

batons  para os lábios, pestanas postiças, rímel, som-

bra para as pálpebras, vaporizadores corporais perfu-

mados, produtos e tratamentos para os cuidados dos 

cabelos, rouge, preparações de proteção solar, bases 

de maquilhagem, gel de duche, incenso, desodorizan-

tes, produtos para perfumar o ar, champôs e amacia-

dores para os cabelos, difusores de fragâncias com va-

rinhas, vaporizadores perfumados para interiores, po-

tpourris [fragrâncias], velas, velas (perfumadas), deco-

rações de árvores de natal para iluminação [velas], pu-

blicação eletrónica, aplicações descarregáveis para te-

lemóveis, bastões de selfie , caixas adaptadas para 

telemóveis, capas para telemóveis, carregadores de te-

lemóveis, altifalantes auxiliares para telemóveis, aus-

cultadores, altifalantes, armações para óculos, óculos 

para esqui, óculos protetores para natação, estojos 

para óculos de sol, óculos de sol, bolsas para computa-

dores portáteis, sacolas adaptadas para computadores 

portáteis, sacos para transporte de aparelhos fotográfi-

cos, óculos, cordões para óculos, correntes para ócu-

los, estojos para lunetas, réguas [instrumentos de me-

dida], fontes de alimentação de rede [baterias], ímanes 

decorativos, joalharia, pendentes em metais comuns 

[joalharia], strass (imitações de pedras preciosas), alfi-

nete de adereço, diademas, anéis (ourivesaria), pulsei-

ras para os tornozelos, pulseiras, colares, correntes 

(joalharia), alfinetes de gravata, relógios, botões de 

punho, porta-chaves, brincos, recipientes para joias e 

relógios, broches [bijutarias], correntes para chaves 

enquanto joalharia, caixas para joias, guarda-joias (co-

fres), ornamentos decorativos, papel e cartolina, pro-

dutos de impressão, fotografias, artigos de papelaria e 

de escritório, exceto mobiliário, adesivos (matérias co-
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lantes) para papelaria ou para uso doméstico, mate-

riais para artistas e materiais de desenho, pincéis, ma-

teriais de embalagem em cartão, cartazes, toalhas de 

toilette  [em papel], livros, centros de mesa em pa-

pel decorativos, toalhas de mesa [em papel], materiais 

e suportes para decoração e artes, agrafadores, de pi-

sa-papéis, figuras em papel, obras de arte e figurinhas 

em papel e cartão, e modelos de arquitetura, cartas 

[cartões], caixas de cartão, lenços de bolso [em papel], 

catálogos de encomenda postal, sacos e invólucros de 

embalagem, em papel e plástico, papel, cartão e maté-

rias plásticas para embrulho e armazenamento, papel 

de embalagem, canetas, copos para lápis, publicações 

periódicas, revistas (jornais), brochuras, boletins in-

formativos, estojos e caixas para canetas e lápis, caixas 

em papel, gravuras de arte em tela, cartões de natal, 

cartões de aniversário, postais temáticos para corres-

pondência, toalhas de mesa e guardanapos [em papel], 

toalhetes de papel, toalhetes para desmaquilhar em 

papel, marcadores de mesa em papel, artigos de car-

tão, catálogos, gravuras, figurinhas (estatuetas) em pa-

pel mâché, caixas de embalagem em papel ou cartão, 

artigos para desenho, malas e sacos de viagem, cha-

péus-de-chuva e chapéus-de-sol, vestuário para ani-

mais, malas de viagem, carteiras de bolso, malas de se-

nhora, bolsas de passeio, sacos de trabalho, sacos de 

tiracolo, sacos de lona, sacos para provisões (sacos de 

compras), bolsas para artigos de toilette, bolsas de 

mão, transportadores de animais, carteiras para car-

tões, bolsas para cosméticos, sacos de estafeta, cordões 

em couro, sacos de pôr à cintura, pastas (marroquina-

ria), mochilas, sacos de atletismo, estojos para chaves, 

estojos de toilette, porta-cartões bancários, tripas para 

salsicharia, bolsas, malas [baús], porta cartas (pastas), 

utensílios e recipientes para o lar ou para a cozinha, 

utensílios de cozinha e loiça, pentes e esponjas, esco-

vas [com exceção de pincéis], material de limpeza, ar-

tigos de vidraria, porcelana e faiança, frascos de boca 

larga para armazenagem, utensílios de cozinha não 

elétricos, recipientes para alimentos e bebidas, pentes 

e esponjas, escovas para os cabelos, escovas dos den-

tes, porta-escovas de dentes, estojos para escovas dos 

dentes, de bases para pratos, vasos, regadores, da de-

coração da mesa, placas, pratos de papel, porta guar-

danapo, figurinhas e obras de arte em vidro, porcelana 

e faianças, estojos para artigos de toilette, escovas 

para lavar a louça, panos da louça, travessas para ser-

vir, cestos para a roupa (suja), suportes de velas, distri-

buidores de sabão, cortadores para fazer biscoitos, 

cestos de papéis, bules, saboneteiras, bacias, canecas, 

saleiros, moinhos de pimenta, pegas de cozinha, reci-

pientes de armazenamento em matérias plásticas para 

uso doméstico, recipientes para uso doméstico ou para 

a cozinha, recipientes para beber, serviços de chá, ser-

viços de café, utensílios de toilette, fio dental, instru-

mentos de limpeza acionados manualmente, escovas, 

pincéis de maquilhagem, escovas para fins domésticos, 

utensílios para uso cosmético, vestuário, calçado e 

chapelaria, fatos e calções de banho, fatos de banho, 

roupões, biquínis, cintos, toucas de duche, máscaras 

de dormir, confecionado (vestuário), vestuário imper-

meável, enxovais de criança, lâmpadas, candeeiros 

normalizados, esteiras, tapetes para ioga, flores, flores 

artificiais, tesouras, café com chocolate, chá, especia-

rias, móveis, almofadas de cama [travesseiros], gavetas 

de armazenamento, porta revistas, molduras, almofa-

das para cadeiras, cabides para vestuário, canastras 

[cestos], espelhos, objetos de arte em madeira, em 

cera, gesso ou plástico, cabides, almofadas, caixas em 

madeira ou em matérias plásticas, latas para armaze-

nagem, cestos para roupa, caixas em vidro, panelas, 

vasos, garrafas (de base larga), canecas, copos, vidra-

ria para uso doméstico, porcelana fina para decoração, 

estojos para artigos de toilette, tábuas de trinchar, sa-

leiros e pimenteiros, cestos para pão, para uso domés-

tico, panos, toalhas de mesa em matérias têxteis, toa-

lhas de mãos, coberturas de mesa em tecido, resguar-

dos para chuveiros em têxtil ou plástico, têxteis, arti-

gos têxteis, fazendas, roupa de cama e cobertores, fo-

lhas, fronhas de almofadas, capas para edredões, co-

berturas de cama, folhos de cama, cortinas em maté-

rias têxteis ou em matérias plásticas, têxteis-lar, jogos 

e brinquedos, aparelhos de jogos de vídeo, artigos de 

ginástica e desporto, enfeites de natal, equipamento de 

desporto, rendas e bordados, decorações para os cabe-

los, acessórios para peças de vestuário, artigos de cos-

tura e artigos têxteis decorativos, faixas (fitas) para 

prender os cabelos, ganchos para os cabelos [alfinetes], 

botões de fantasia (emblemas) para vestuário, alfinetes 

de fantasia decorativos, borlas (franjas); serviços de 

marketing, especificamente análises e pesquisas de 

marketing; promoção da venda de produtos e serviços 

de terceiros através da distribuição de material im-

presso e de concursos de promoção; promoção de ven-

das [para terceiros]; serviços de marketing; apresenta-

ção de produtos em qualquer meio de comunicação 

para fins de venda a retalho; organização de desfiles de 

moda com fins comerciais; assistência na direção de 

negócios comerciais; consultadoria de gestão de pesso-

al; serviços de relocalização para empresas; gestão de 
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ficheiros informáticos; contabilidade; aluguer de má-

quinas de venda automáticas; procura de patrocínios; 

aluguer de stands de vendas; serviços de venda a reta-

lho de preparações farmacêuticas, veterinárias e higié-

nicas e provisões médicas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197081

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197082

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197083

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197084

[220]  Data de pedido : 2022/05/03
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[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197085

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197086

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197087

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197088

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 AUTHENMOLE (MACAU) TECNOLOGIA DE 

MEDICINA TRADICIONAL CHINESA, LIMITA-

DA / AUTHENMOLE (MACAU) TRADITIONAL 

CHINESE MEDICINE TECHNOLOGY LIMITED

  Endereço : 128 28 C

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197089

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197090

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197091

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197092

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197093

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197094

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197095

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197096

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197097

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/197098

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197099

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197100

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197101

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197102

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial
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[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197103

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197104

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197105

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197106

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197107

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197108

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197109

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 BANCO TAI FUNG, S.A., em inglês TAI FUNG 

BANK LIMITED

  Endereço : 418

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197110

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  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/197111

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  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/197112

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom
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  Nacionalidade :  Inglesa

  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/197113

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : SHS International Ltd.

  Endereço : 100 Wavertree Boulevard, Wavertree 

Technology Park, Liverpool L7 9PT, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  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/197114

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197115

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197116

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197117

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197118

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

强

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197119

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197120

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197121

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 THE CALANY Holding S.à r.l.

  Endereço : 14-16 2310

 14-16, Avenue Pasteur, L-2310, Luxembourg

  Nacionalidade :  Luxemburguesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197122

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 2
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  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197123

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

  Endereço : 7 M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 73 M 20 Y 0

K 0

 C 7 M 100 Y 100 K 1

[210]  N.º : N/197124

[220]  Data de pedido : 2022/05/03

[730]  Requerente : 

 CHAO MIO IAM

  Endereço : 2 22/C

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197133

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Shiseido Company Limited

  Endereço : 5-5, Ginza 7-chome, Chuo-ku, Tokyo 

104-0061, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Sabões; cosméticos; produtos de perfu-

maria, incensos e fragrâncias; dentífricos; unhas pos-

tiças; pestanas postiças; algodão para uso cosmético; 

cotonetes algodoados para uso cosmético.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197134

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yuanxiang Information Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 

81 83 85 1 C1801

 C1801, Buiding 1, Shenzhen Software Industry Base, 

No. 81, 83, 85, Gaoxin South 10th Road, Binhai Com-

munity, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197135

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : 

 Shenzhen Yuanxiang Information Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 

81 83 85 1 C1801

 C1801, Buiding 1, Shenzhen Software Industry Base, 

No. 81, 83, 85, Gaoxin South 10th Road, Binhai Com-

munity, Yuehai Street, Nanshan, Shenzhen, Guang-

dong, China

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serv iços : SaaS

PaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197136

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[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/197137

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Roraj Trade LLC

  Endereço : 400 South Hope Street, Suite 800, Los 

Angeles, California 90071, USA

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Perfumes, loções para as mãos, loções 

corporais, cremes corporais, cosméticos sob a forma 

de cremes, loções de beleza, geles de banho, geles de 

duche, sabões para a pele, e desodorizantes para os 

cuidados corporais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197141

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : Richemont International SA

  Endereço : Route des Biches 10, Villars-sur-Glâ-

ne, Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Artigos de joalharia; botões de punho, 

molas para gravata, anéis (artigos de joalharia), pulsei-

ras (artigos de joalharia), brincos (artigos de joalha-

ria), colares (artigos de joalharia), alfinetes de peito 

(artigos de joalharia), argolas para chaves em metais 

preciosos; relojoaria e instrumentos cronométricos; 

relógios, cronómetros, relógios de parede e de mesa, 

estojos para relógios, ponteiros de relógios (relógios de 

parede e mesa e relojoaria); mecanismos para relógios 

de parede e mesa e relógios; despertador; pulseiras 

para relógios, braceletes para relógios, caixas em me-

tais preciosos.

[540]  Marca : 

[300]  P r ior idade : 2022/04/22  Su íça

N.º 05626/2022

[210]  N.º : N/197142

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : ＫＩＳＳ ＢＥＡＵＴＹ

  Endereço : 201

13 L M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/197143

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : KISS BEAUTY

  Endereço : 201

13 L M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197144

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : ＫＩＳＳ ＢＥＡＵＴＹ

  Endereço : 201

13 L M

  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/197145

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : ＫＩＳＳ ＢＥＡＵＴＹ

  Endereço : 201

13 L M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197146

[220]  Data de pedido : 2022/05/04

[730]  Requerente : ＫＩＳＳ ＢＥＡＵＴＹ

  Endereço : 201

13 L M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197147

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 CHUNG CHING YEE

  Endereço : 258 12

I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 
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[591]  Cores de marca : C 100 M 94 Y 0

K 23

 C 41 M 0 Y 85 K 0

[210]  N.º : N/197148

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 CHUNG CHING YEE

  Endereço : 258 12

J

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 100 M 88 Y

26 K 0

[210]  N.º : N/197149

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 23-85 6 B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 18

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197150

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SIT A HONG

  Endereço : 9 I

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197151

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 KWOK SENG CHEONG

  Endereço : 16 3/B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : 

暧

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197152

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 FENG LEI CONSULTORIA INVESTIMENTO 

LDA.

  Endereço : 99

T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/197153

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 FENG LEI CONSULTORIA INVESTIMENTO 

LDA.

  Endereço : 99

T

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197154

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19A-19B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197155

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19A-19B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197158

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197159

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : M

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197160

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197161

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON
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  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197162

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197163

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197164

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197165

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197166

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197167

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197168

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197169

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197170

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197171

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

 SI TOU CHI CHON

  Endereço : 44 6 B

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197172

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : Alticor Inc.

  Endereço : 7575 Fulton Street East, Ada, Michi-

gan 49355, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Produtos para os cuidados do corpo e 

de beleza, incluindo sabões para o banho, sabões não 

medicinais para o corpo, sabões, produtos de lavagem 

para o corpo, geles de duche, loções para o corpo, 

cremes para o corpo, esfoliantes para o corpo; produ-

tos para os cuidados das mãos e do corpo, incluindo 

sabões para as mãos, cremes para as mãos, loções para 

as mãos e hidratantes para as mãos; fragrâncias, perfu-

mes, pulverizadores (sprays) corporais e vaporizadores 

corporais perfumados não medicinais; sprays aromá-

ticos para interiores; desodorizantes; desodorizantes 

em roll-on; produtos não medicinais para os cuidados 

do cabelo, incluindo champôs, amaciadores, máscaras 

para o cabelo, cremes para o cabelo, loções para o 

cabelo, óleos para o cabelo, produtos para pentear, ce-

ras para pentear; produtos e substâncias depilatórios, 

incluindo produtos depilatórios e produtos para antes 

de barbear; produtos para os cuidados orais, incluindo 

pastas dentífricas, elixires orais, colutórios, elixires 

orais não medicinais, produtos para refrescar a boca 

e produtos para branquear os dentes; produtos para a 

limpeza e o cuidado da roupa, incluindo detergentes 

líquidos e em pó para lavar a roupa, compostos de pré-

-lavagem da roupa com enzimas tira-nódoas e amacia-

dores de tecidos; produtos concentrados para lavar a 
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loiça; concentrados multiusos para limpeza; produtos 

de limpeza para vidros, janelas, fornos, bancadas, 

superfícies de casa de banho, superfícies de instala-

ções de duche e pavimentos; sabões líquidos, em pó e 

sólidos para vidros, fornos, bancadas, superfícies de 

casa de banho, superfícies de instalações de duche e 

pavimentos e produtos de limpeza e polimento; prote-

tores solares e preparações para bronzear [cosméticos], 

incluindo loções, óleos, sticks, cremes e geles (para 

uso cosmético); preparações cosméticas de proteção 

solar; cremes de proteção solar [cosméticos]; prepara-

ções cosméticas com efeitos de proteção solar para ser 

utilizadas como uma base de maquilhagem; protetores 

solares para o corpo (para uso cosmético); protetores 

solares para o rosto (para uso cosmético); protetores 

solares à prova de água (para uso cosmético); espumas 

cosméticas com protetores solares; produtos cosméti-

cos para depois da exposição ao sol (sem ser para uso 

médico).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197173

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19A-19B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 29

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197174

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 19A-19B A

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197181

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : THE BANK OF EAST ASIA 

LIMITED, MACAU BRANCH

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’assumpção 

No.332, Fu Tat Fa Yuen, R/C AP TO AW, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 户 /

户

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 33 M 40 Y

100 K 7

[210]  N.º : N/197182

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : THE BANK OF EAST ASIA 

LIMITED, MACAU BRANCH

  Endereço : Alameda Dr. Carlos D’assumpção 

No.332, Fu Tat Fa Yuen, R/C AP TO AW, Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 户 /

户

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Pantone 871C Pan-

tone 208C Pantone 485C Pantone 

144C Pantone 109C
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[210]  N.º : N/197183

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 A 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/197184

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : 

  Endereço : 6 A D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197185

[220]  Data de pedido : 2022/05/05

[730]  Requerente : Alticor Inc.

  Endereço : 7575 Fulton Street East, Ada, Michi-

gan 49355, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Produtos de limpeza e desinfecção 

para uso doméstico e comercial, nomeadamente pro-

dutos para limpeza germicida, fungicida, virucida, 

bactericida e outros produtos de limpeza e desinfec-

ção, nenhum dos quais se destina a utilização no corpo 

humano; ambientadores e desodorizantes ambientais; 

produtos para o cuidado de pavimentos, nomeadamen-

te, ambientadores para tapetes e carpetes; repelentes 

de insectos e insecticidas para uso doméstico e agrí-

cola, nenhum dos quais se destina ao uso no corpo hu-

mano; desinfectantes para as mãos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197187

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 

jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197188

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-

cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197189

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Programas de jogos de computador, 

gravados para máquinas de jogo electrónicas, nomea-

damente, dispositivos que aceitam apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para dispositivos 

de jogos, nomeadamente, máquinas de jogos, slot 

machines , máquinas de bingo, com ou sem saída de 

vídeo; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamentos de jogo, nomeadamente, slot 

machines , com ou sem saída de vídeo; programas de 

jogos de computador, gravados para máquinas de jo-

gos com um dispositivo que aceita apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos; programas de jogos de computador, gravados 

para máquinas de jogos incluindo slot machines  

ou terminais de vídeo para lotaria; programas de jogos 

de computador, gravados para máquinas de jogos que 

geram ou exibem resultados de apostas; programas 

de jogos de computador, gravados para máquinas de 

jogos, nomeadamente, slot machines  e terminais 

de vídeo para lotaria; programas de jogos de compu-

tador, gravados para máquinas para jogos de fortuna 

e azar; programas de jogos de computador, gravados 

para equipamento reconfigurável de jogos de lotaria e 

casino, nomeadamente, máquinas de jogos e software 

operacional de computador para jogos vendido à uni-

dade.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197190

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : KONAMI GAMING, INC.

  Endereço : 585 Konami Circle, Las Vegas, Neva-

da, USA 89119

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : Máquinas de jogo electrónicas sem ser 

as adaptadas para uso com um monitor, nomeadamen-

te, dispositivos que aceitam apostas; dispositivos de 

jogos sem ser os adaptados para uso com um monitor, 

nomeadamente, máquinas de jogos, slot machines , 

máquinas de bingo, com ou sem saída de vídeo; equi-

pamentos de jogo sem ser os adaptados para uso com 

um monitor, nomeadamente, slot machines , com 

ou sem saída de vídeo; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor com um disposi-

tivo que aceita apostas; máquinas de jogos sem ser as 

adaptadas para uso com um monitor; máquinas de jo-

gos sem ser as adaptadas para uso com um monitor in-
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cluindo slot machines  ou terminais de vídeo para 

lotaria; máquinas de jogos sem ser as adaptadas para 

uso com um monitor que geram ou exibem resultados 

de apostas; máquinas de jogos sem ser adaptadas para 

uso com um monitor, nomeadamente, slot machi-

nes  e terminais de vídeo para lotaria; máquinas para 

jogos sem ser as adaptadas para uso com um monitor 

de fortuna e azar; equipamento reconfigurável de jo-

gos de lotaria e casino sem ser os adaptados para uso 

com um monitor, nomeadamente, máquinas de jogos e 

software operacional de computador para jogos vendi-

do à unidade; slot machines .

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197201

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, 

náuticos, geodésicos, elétricos, fotográficos, cinema-

tográficos, óticos, de pesagem, de medida, de sinali-

zação, de monitorização (inspeção), de emergência 

(salvamento) e de ensino; aparelhos para o registo, 

a transmissão, a reprodução do som ou de imagens; 

suportes de registo magnético, discos acústicos, apare-

lhos e instrumentos óticos, lentes de óculos, armações 

para óculos, óculos [ótica], vidros óticos, lentes de 

óculos, lunetas, armações de óculos, armações para 

óculos e óculos de sol, cordões para óculos pince-nez, 

estojos para óculos, estojos para artigos óticos, lentes 

óticas, lentes de contacto, óculos de sol, óculos para a 

neve, binóculos, todos incluídos na classe 9, ausculta-

dores, auscultadores sem fios, almofadas para auscul-

tadores, relógios inteligentes.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/197202

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[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 pro-

dutos nestas matérias ou em plaqué não incluídos 

noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; caixas de re-

lógios [componentes de relógios]; pulseiras de relógios; 

correntes de relógios; ornamentos em azeviche; péro-

las em ambarino; pedras finas (semipreciosas); porta-

-chaves [com objeto decorativo]; vidros para relógios.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/197203

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  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; sacos de praia; mochilas 

[com duas alças]; sacos de mão; sacos para compras, 

com rodas; pegas para malas de viagem; pastas para 

estudantes.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.
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[210]  N.º : N/197204

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[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, roupa de 

cama e de mesa, artigos têxteis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/197205

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[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.

[210]  N.º : N/197206

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : AULBACH LIZENZ AG

  Endereço : Grabenstrasse 15, 7002 Chur, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 27

[511]  Produtos : Tapetes, capachos, esteiras, linóleos e 

outros artigos de revestimento de soalhos; tapeçarias 

murais não em matérias têxteis.

[540]  Marca : 

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

como representado na figura.

[210]  N.º : N/197207

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : The Mentholatum Company

  Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, 

New York 14127-1587, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

artigos de perfumaria, óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem da 

roupa; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; bálsamo para os lábios; preparações para os 

cuidados dos lábios não medicinais, protectores la-

biais, batons protectores solares (cosméticos); prepara-

ções cosméticas para os lábios não medicinais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197208

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : The Mentholatum Company

  Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, 

New York 14127-1587, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal, não medicinais; dentífricos não medicinais; 

artigos de perfumaria, óleos essenciais; preparações 

para branquear e outras substâncias para a lavagem da 

roupa; preparações para limpar, polir, desengordurar 

e raspar; bálsamo para os lábios; preparações para os 

cuidados dos lábios não medicinais, protectores la-

biais, batons protectores solares (cosméticos); prepara-

ções cosméticas para os lábios não medicinais.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197210

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 13 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197211

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 13 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197212

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 HE XIANFA

  Endereço : 13 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197215

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

6 7 1501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197216

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : 

 LEI SAI SAI

  Endereço : 氹 423 2/M

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197249

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Conta-passos [pedómetros]; óculos de 

sol; bolsas adaptadas para telemóveis; óculos de prote-

ção para desporto; máscaras para natação.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197250

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : Meias de compressão graduada; 

collants de compressão; rolos de espuma para massa-

gens; bolas de massagem miofascial profunda; bolas 

de massagem; almofadas e compressas para aliviar a 

pressão; máscaras faciais para uso médico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197251

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 18

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

animais; malas para uso em viagem; sacos; mochilas 

com cordões; chapéus-de-chuva; sacos de viagem; car-

teiras de bolso; sacos de mão; malas de senhora para 

cerimónia; sacos de trabalho; sacos de tiracolo; sacos 

de lona; sacos para compras; mochilas [com duas al-

ças]; sacos de desporto; bolsas; baús [bagagem]; estojos 

para chaves [marroquinaria]; estojos para produtos de 

toilette vendidos vazios.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197252

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria; fatos de 

desporto; calções de banho; fatos de banho; roupões 

de banho; biquínis; calças de fato; calças de desporto; 

lenços de pôr ao pescoço; luvas [vestuário]; casacos de 

desporto; casacos de uniforme; casacos de lã; casacos 

acolchoados [vestuário]; calções de desporto; saias; 

roupa interior para desporto; camisas de manga curta; 

camisolões para desporto; macacões; lenços de bolso; 

vestuário para a chuva; cachecóis; camisas informais; 

vestuário de praia; maillots para desporto; sutiãs para 

desporto; leggings para desporto; meias para despor-

to; camisolas [pullovers]; camisetas para desporto; 

coletes; luvas sem dedos; roupas exteriores; casacos; 

jaquetas [vestuário]; vestuário para criança; t-shirts; 

calções; collants; camisolas sem alças (tops); ceroulas; 

camisolas [vestuário]; roupa interior; collants [meias]; 

chapéus; bonés; bonés em malha; palas de bonés; 

faixas para a cabeça [vestuário]; sapatos de corrida; 

sapatos de treino; sapatos para caminhadas; máscaras 

faciais [roupa de moda]; fatos isotérmicos; cachecóis-

-gola; faixas para absorver a transpiração.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197253

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

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

e desporto; faixas elásticas para desporto; halteres; 

halteres de barra; plataformas para ioga; bolas de gi-

nástica para ioga; cordas para ioga; pesos kettlebell 

(pesos formados por bolas de ferro e aro); argolas para 

desporto; argolas de uso manual para exercícios de 

resistência da parte superior e inferior do corpo; bolas 

para pilates; cordas de saltar.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197254

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Publicidade e marketing; fornecimen-

to em l inha de informações ao consumidor sobre 

produtos e serviços; serviços retalhistas de óculos de 

sol, óculos de proteção para desporto, máscaras para 

natação, pedómetros, meias de compressão, rolos de 

espuma para massagem, bolas de massagem miofascial 
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profunda, bolas de massagem, almofadas e compressas 

para aliviar a pressão, travesseiros, máscaras faciais, 

garrafas de vidro, garrafas de plástico, vestuário, cal-

çado, chapelaria, tapetes de ioga, jogos e brinquedos, 

artigos de ginástica e desporto, acessórios para des-

porto, bolsas adaptadas para telemóveis, estojos para 

chaves, porta-cartões.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197255

[220]  Data de pedido : 2022/05/06

[730]  Requerente : H & M Hennes & Mauritz AB

  Endereço : SE-106 38 Stockholm, Sweden

  Nacionalidade :  Sueca

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Aulas de atividades no ginásio; forma-

ção em ioga; instrução em pilates; serviços desportivos 

e de fitness; serviços aluguer de equipamento e instala-

ções para desporto.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197256

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4 2606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  P rodutos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197257

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4 2606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197258

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4 2606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197259

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4 2606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197260

[220]  Data de pedido : 2022/05/10
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[730]  Requerente : 

  Endereço : 坂

4 2606

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197261

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 坂

 Administration Building Huawei Technologies Co., 

Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197262

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[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 : 14

[511]  P rodutos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197263

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 762-804 14

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/197264

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 KIMREN GROUP LIMITED

  Endereço : 咤 37 A

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : C 0 M 0 Y 0 K

0

 C 0 M 18 Y 69 K 31
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[210]  N.º : N/197265

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1 S

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 34

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197266

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

U8 U4 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197267

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

U8 U4 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 28

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197268

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

U8 U4 505

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197269

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 Taojiang Fuyuan Ecological Agriculture Development 

Co., Ltd.

  Endereço : 

112

 No. 112 Lujianchong, Huaqiao Village, Lucidu Town, 

Taojiang County, Yiyang City, Hunan, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197270

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103
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  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197271

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197272

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197273

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197274

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197275

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197276

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197277

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

36 2 103

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 44

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197278

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197279

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197280

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197281

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197282

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197283

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197284

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197285

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197286

[220]  Data de pedido : 2022/05/10
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[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197287

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197288

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197289

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197290

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 1

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197291

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION
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  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 2

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197292

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 MACO GROUP CORPORATION

  Endereço : 6

 No.6 Yingyuan Road, Daxing District, Beijing, P.R. 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 19

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197297

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 NIO (Anhui) CO., LTD.

  Endereço : 

3963 F

 Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, 

Susong Rd. 3963, Economic and Technological Deve-

lopment Area Hefei City, Anhui Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

綫

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197298

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 NIO (Anhui) CO., LTD.

  Endereço : 

3963 F

 Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, 

Susong Rd. 3963, Economic and Technological Deve-

lopment Area Hefei City, Anhui Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197299

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 NIO (Anhui) CO., LTD.
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  Endereço : 

3963 F

 Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, 

Susong Rd. 3963, Economic and Technological Deve-

lopment Area Hefei City, Anhui Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197300

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 NIO (Anhui) CO., LTD.

  Endereço : 

3963 F

 Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, 

Susong Rd. 3963, Economic and Technological Deve-

lopment Area Hefei City, Anhui Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 39

[511]  Serviços : 

GPS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197301

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 NIO (Anhui) CO., LTD.

  Endereço : 

3963 F

 Building F, Hengchuang Intelligent Technology Park, 

Susong Rd. 3963, Economic and Technological Deve-

lopment Area Hefei City, Anhui Province (CN)

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : 

OK

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197306

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

860 10

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197307

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 ENOCH INTERNATIONAL COMPANY LIMI-

TED

  Endereço : 51 15 F
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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/197308

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : 

 LUCK HOCK WATCH COMPANY LIMITED

  Endereço : 

G14 G15

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197324

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : The Mentholatum Company

  Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, 

New York 14127-1587, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparados e outras substâncias para 

branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes não medici-

nais; artigos de perfumaria, óleos essenciais, cosméti-

cos não medicinais, loções para o cabelo não medici-

nais; dentífricos não medicinais; limpeza da pele não 

medicinais, toalhetes cosméticos, toalhetes para lim-

peza facial impregnados com preparados para limpeza; 

preparados para o cuidado da pele (sem ser para uso 

médico); preparados cosméticos anti-envelhecimento 

para o rosto e corpo (sem ser para uso médico); pre-

parados para o tratamento pessoal para a pele, rosto, 

corpo, mãos, pés e unhas; produtos para lavar o rosto; 

produtos para lavar as mãos; cremes para as mãos; géis 

de limpeza; champôs para o corpo; produtos de lim-

peza para o corpo; géis para o banho e duche; gel para 

uso na pele; loções cosméticas para a pele, cremes para 

a pele, géis para a pele, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, adstringentes para fins cosméticos, cremes 

hidratantes, branqueadores para a pele, cremes para 

embranquecimento da pele, leite de limpeza para fins 

de toilette, preparados para limpeza da pele, águas 

(cosméticos), produtos para lavagem (cosméticos), sa-

bonetes (para uso pessoal); sabonetes desodorizantes 

para uso pessoal, antitranspirantes para uso pessoal, 

géis para o duche, cremes para o duche, géis para o 

banho; preparações de ensaboamento, detergentes e 

emolientes para a pele (cosméticos); máscaras facial 

(cosméticos); máscaras de beleza, preparados cosmé-

ticos; loções, géis, pós, sprays, cremes e águas cosmé-

ticos; pomada para a pele (sem ser para uso medici-

nais); preparados para protecção solar não medicinais, 

preparados para protecção solar, preparados para 

bronzear, loções para bronzear, cremes para depois 

de apanhar sol; papéis absorventes de gordura para 

fins cosméticos; preparados para depilação; artigos de 

toilette (cosméticos); água de toilette; lenços de papel 

impregnados com loções cosméticas; produtos para 

maquilhagem; bálsamos para os lábios; preparados 

não medicados para cuidados dos lábios, protectores 

para os lábios, batons para protecção solar (cosméticos) 

e outros preparados cosméticos relacionados com os 

lábios, preparados para amaciamento dos lábios; pre-

parados para o tratamento do cabelo, preparados para 
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colorir o cabelo, champôs, amaciadores; preparados 

para barbear; loções para após barbear; tudo incluído 

na classe 3.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e preto, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197325

[220]  Data de pedido : 2022/05/10

[730]  Requerente : The Mentholatum Company

  Endereço : 707 Sterling Drive, Orchard Park, 

New York 14127-1587, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados farmacêuticos e veteriná-

rios; preparados sanitários para fins médicos; substân-

cias dietéticas adaptadas para uso medicinal, comida 

para bebés; gessos, materiais para pensos; material 

para chumbar dentes, cera dental; desinfectantes; 

preparados para destruição de vermes; fungicidas, 

herbicidas; produtos medicinais para cuidados da pele; 

produtos medicinais para a limpeza da pele; loções 

para a pele medicadas; produtos medicinais para la-

var o rosto; produtos medicinais antibacterianos para 

lavar o rosto; produtos de limpeza e de tratamento 

facial antibacterianos e anti-manchas para fins farma-

cêutico; preparações medicamentosas para tratamento 

de acnes e borbulhas; produtos antibacterianos para a 

pele; produtos antibacterianos para a lavagem da pele; 

preparações farmacêuticas para cuidados da pele; 

anti-sépticos; produtos medicinais para lavar o corpo; 

produtos medicinais antibacterianos para lavar o cor-

po; espumas e géis medicinais para o banho; produtos 

antibacterianos para lavar as mãos (medicinais); pro-

dutos antibacterianos para lavar as mãos em forma de 

espuma e em líquido; gel analgésico tópico; géis anti-

bacterianos para uso na pele; bálsamos para os lábios e 

géis para os lábios medicinais; bálsamos para os lábios 

antibacterianos; produtos medicinais para cuidados 

dos lábios; loções para massagem medicinais; cremes 

medicinais para as mãos; cremes antibacterianos para 

as mãos; cremes e loções medicinais para uso anti-sép-

tico para a pele; espuma antibacteriana para as mãos; 

desinfectante antibacteriana para as mãos; prepara-

ções para desinfectantes para as mãos; produtos de de-

sinfecção da pele; preparações de limpeza bactericida 

para a pele; preparações esterilizantes para a pele; géis 

medicinais adaptados para fins terapêuticos; pomadas 

para queimaduras de sol; preparações para queimadu-

ras de sol para preparações farmacêuticas; preparados 

para limpeza de lentes de contacto; preparados para 

lavagem dos olhos; bálsamos para fins medicinais; tudo 

incluído na classe 5.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Verde e preto, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197333

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2316

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197334

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

2316

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197383

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[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/197384

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[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/197393

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[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 : 

/

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197394

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : NUTRIBIO



12104    27   2022  7  6 

  Endereço : Zone Industrielle, 80600 Doullens, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Alimentos para bebés; preparações 

alimentares para bebés; leite em pó para bebés; fari-

nhas lácteas para bebés.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Reivindica as cores azul e 

verde tal como representado na figura.

[210]  N.º : N/197395

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento através de produções cénicas; activida-

des desportivas e culturais; serviços de planeamento 

de eventos especiais; direcção artística de artistas cé-

nicos; organização de eventos desportivos e / ou cultu-

rais; fornecimento de instalações para museus de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197396

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e design relacionados dos mesmos; serviços 

de design; design de cenários para companhias de tea-

tro; design de interiores; design de produtos; serviços 

de design para vestuário (vestuário de fantasia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197397

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento através de produções cénicas; activida-

des desportivas e culturais; serviços de planeamento 

de eventos especiais; direcção artística de artistas cé-

nicos; organização de eventos desportivos e / ou cultu-

rais; fornecimento de instalações para museus de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197398

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e design relacionados dos mesmos; serviços 

de design; design de cenários para companhias de tea-
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tro; design de interiores; design de produtos; serviços 

de design para vestuário (vestuário de fantasia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197399

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de entretenimento; serviços de 

entretenimento através de produções cénicas; activida-

des desportivas e culturais; serviços de planeamento 

de eventos especiais; direcção artística de artistas cé-

nicos; organização de eventos desportivos e / ou cultu-

rais; fornecimento de instalações para museus de arte.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197400

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : WE CREATE 

 CRIAÇÕES NOSSAS INTERNACIONAL (XAN-

GAI) LIMITADA, em inglês WE CREATE INTER-

NATIONAL (SHANGHAI) LIMITED

  Endereço : 409 4

B

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e 

pesquisa e design relacionados dos mesmos; serviços 

de design; design de cenários para companhias de tea-

tro; design de interiores; design de produtos; serviços 

de design para vestuário (vestuário de fantasia).

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197402

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/15  China

N.º 61433522

[210]  N.º : N/197403

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 

 No.1, Yan an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/15  China

N.º 61409341

[210]  N.º : N/197404

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

 BYD COMPANY LIMITED

  Endereço : 
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 No.1, Yan an Road, Kuichong Street, Dapeng New 

District, Shenzhen, People s Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

刹

[540]  Marca : 

[300]  Pr ior idade : 2021/12/15  China

N.º 61404944

[210]  N.º : N/197406

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

 Sheng Li

  Endereço : 

1 1

 No. 1, Group 1, Resident Group, Fourth Village Com-

mittee, Mianhu Town, Jiexi County, Guangdong Pro-

vince, China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197407

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

192 501

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197408

[220]  Data de pedido : 2022/05/11

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

192

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197411

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 7

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197412

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 
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  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197413

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 11

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197414

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197415

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197416

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

498 8 19 3

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197417

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9
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[511]  Produtos : 

POS

POS

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197418

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197419

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197420

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197421

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

SaaS PaaS
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197422

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : ( )

  Endereço : 

887 88 302

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197423

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : UCC HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, 

Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 29

[511]  Produtos : Carnes; marisco [não vivo]; produtos 

de carne processada; marisco processado; leguminosas 

em conserva; frutos e vegetais processados; frutos con-

gelados; legumes congelados; ovos; ovos processados; 

produtos lácteos; bebidas à base de leite que contêm 

café; bebidas lácteas, onde predomina o leite; produtos 

para branquear o café constituídos principalmente por 

produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis; guisa-

dos de caril, guisados e misturas para sopa pré-cozi-

nhados; acompanhamento de grãos de soja fermenta-

dos [name-mono]; flocos secos de erva-patinha para 

polvilhar sobre arroz em água quente [ochazuke-nori]; 

flocos secos de peixe, carne, legumes ou erva-patinha 

[furi-kake]; pedaços de tofu frito [abura-age]; peda-

ços de tofu liofilizado [kohri-dofu]; geleia de raiz de 

língua-do-diabo [konnyaku]; leite de soja; tofu; grãos 

de soja fermentados [natto]; leite albuminoso; snacks à 

base de frutos, legumes, feijão ou frutos secos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197424

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : UCC HOLDINGS CO., LTD.

  Endereço : 6-go, 1-ban, 5-chome, Tamondori, 

Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cerveja; cerveja com sabor a café; re-

frigerantes; refrigerantes com aroma de café; sumos 

de frutas; sumos vegetais [bebidas]; bebidas à base de 

soro de leite; bebidas não alcoólicas com aroma de 

café; extratos de lúpulo para o fabrico de cerveja; bebi-

das proteinadas para desportistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197427

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 TOPSOIL GESTÃO DE RESTAURAÇÃO LIMI-

TADA

  Endereço : 170-192 1

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serv iços : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 
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[210]  N.º : N/197428

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 36

[511]  Serviços : Organização de transações financei-

ras; serviços de transferência de fundos; organização 

de transações financeiras seguras; consultoria finan-

ceira; análise financeira; informação financeira; pro-

cessamento de pagamentos eletrónicos; receção de 

depósitos [incluindo emissão de títulos substitutos] e 

receção de depósitos de prestações em intervalos fixos; 

empréstimos [financiamento] e desconto de letras; li-

quidações numa bolsa nacional; garantia para dívidas 

e aceitação de faturas; empréstimo de títulos; aquisi-

ção e transferência de créditos monetários; serviços de 

depósito seguro; troca de moeda e serviços de câmbio; 

administração de contratos de futuros financeiros; ser-

viços fiduciários de dinheiro, títulos, indemnizações 

monetárias, bens pessoais, propriedades (terrenos), 

direitos de superfícies de propriedades ou direitos de 

locação de propriedades; agências para assinatura de 

títulos; transações de câmbio; serviços relacionados a 

cartas de crédito; corretagem de compra de crédito; 

transferência de fundos para a compra de produtos, 

via redes de comunicação eletrónica; transferência ele-

trónica de fundos; processamento de pagamentos com 

cartão de débito; processamento de pagamentos com 

cartão de crédito; coleta e gestão de assinantes de car-

tões de crédito; serviços de reembolso de fraudes no 

domínio das compras com cartões de crédito; serviços 

de intermediação relacionados com emissão de cartões 

de crédito; serviços de intermediação relacionados 

com emissão de cartões de débito; emissão de ordens 

de pagamento de valores; emissão de cartões-oferta; 

fornecimento de informações relacionadas à emissão 

de cartões-oferta; emissão de cheques-oferta; forneci-

mento de informações relacionadas à emissão de che-

ques-oferta; emissão de cupões de alojamento; emissão 

de cupões para viagens; fornecimento de informações 

relacionadas à emissão de cupões de viagem; agências 

para cobrança de pagamentos de serviços de gás ou 

energia elétrica; cobrança consignada de pagamento 

de produtos; agências para cobrança de pagamentos 

por informações; fornecimento de informações rela-

cionadas com agências para cobrança de pagamentos 

por informações; compra e venda de títulos; transações 

de índices de títulos futuros; transações de opções de 

títulos; transações de futuros de mercados de títulos 

estrangeiros; agências de corretagem para comércio de 

títulos, futuros sobre títulos indexados (cotados), op-

ções sobre títulos e contratos de futuros sobre títulos 

em mercados estrangeiros; agências de corretagem de 

agentes responsáveis pela negociação em comissão em 

mercados domésticos de títulos, futuros sobre títulos 

indexados (cotados) e opções sobre títulos; agências 

de corretagem de agentes responsáveis pela negocia-

ção em comissão em mercados estrangeiros de títulos, 

futuros sobre títulos indexados (cotados); agências ou 

corretagem para acordo futuro de títulos, para acordo 

futuro de futuros de títulos indexados (cotados), para 

acordo futuro de opções de títulos, transação à vista e 

futura de futuros de títulos indexados (cotados); corre-

tagem para liquidação de títulos; subscrição de títulos; 

oferta de títulos; serviços de corretagem relacionados 

com subscrição ou oferta de títulos; fornecimento de 

informações sobre mercados de ações; agências para 

corretagem de venda e compra de cartões de sócios 

de clubes de golfe; agências para corretagem de venda 

e compra de cartões de sócios de clubes de estâncias 

turísticas; gestão de edifícios; serviços de agência para 

locação ou aluguer de edifícios; locação ou arrenda-

mento de edifícios; compra e venda de edifícios; ser-

viços de agência para a compra ou venda de edifícios; 

avaliação imobiliária; gestão de terrenos; serviços de 

agência para arrendamento ou aluguer de terrenos; 

arrendamento de terrenos; compra e venda de terre-

nos; serviços de agência para a compra ou venda de 

terrenos; fornecimento de informações sobre edifícios 

ou terrenos [negócios imobiliários]; avaliação finan-

ceira de crédito de empresas; angariação de fundos 

de beneficência; serviços de agências de comércio de 

futuros sobre mercadorias; avaliação de antiguidades; 

avaliação de obras de arte; avaliação de pedras pre-

ciosas; avaliação de automóveis usados; fornecimento 

de informação relacionada com serviços de assessoria 

de planeamento de impostos; aluguer de máquinas de 

contagem de papel-moeda e moedas; aluguer de má-

quinas de distribuição de numerário; aluguer de caixas 

automáticas de pagamentos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197429

[220]  Data de pedido : 2022/05/12
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[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 37

[511]  Serviços : Reparação ou manutenção de máqui-

nas e aparelhos eletrónicos; reparação ou manutenção 

de máquinas e aparelhos de telecomunicação; repara-

ção ou manutenção de máquinas e instrumentos para 

o fabrico de calçado; reparação ou manutenção de má-

quinas e aparelhos para processamento de alimentos 

ou bebidas; reparação ou manutenção de máquinas e 

aparelhos para têxteis; reparação ou manutenção de 

máquinas de costura; reparação de chapéus-de-chuva; 

reparação de calçado; reparação ou manutenção de 

relógios e de artigos de relojoaria; reparação ou ma-

nutenção de relógios de pulso; reparação de sacos ou 

bolsas; reparação de ornamentos pessoais; reparação 

de brinquedos ou bonecas; reparação de equipamento 

desportivo; reparação de equipamentos de bilhar; re-

paração de máquinas e aparelhos de jogos; reparação 

ou manutenção de banheiras; reparação de óculos de 

correção; conservação e reparação de peles; lavanda-

ria; passagem a ferro a vapor de vestuário; serviços de 

reparação de vestuário; aluguer de secadores de roupa; 

aluguer de secadores centrífugos de roupa; aluguer de 

máquinas de lavar elétricas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197430

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de radiodifusão; serviços de 

transmissão de dados; serviços de agências noticiosas; 

serviços de telecomunicação; aluguer de aparelhos e 

instrumentos de comunicações; fornecimento de aces-

so a sala de conversa de internet; serviços de sala de 

conversa para atividades de rede social; fornecimento 

de salas de conversa online para transmissão de men-

sagens, comentários e conteúdos multimédia entre 

utilizadores; fornecimento de acesso dos utilizadores a 

motores de pesquisa; transmissão de ficheiros digitais.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197431

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 40

[511]  Serviços : Triagem e reciclagem de materiais reci-

cláveis sendo a transformação de produtos recicláveis 

ou produtos em segunda mão; triagem de produtos 

recicláveis ou produtos em segunda mão; fornecimen-

to de informações relacionadas com a transformação 

de materiais recicláveis, nomeadamente, triagem e 

reciclagem de produtos recicláveis ou produtos em 

segunda mão; reciclagem de roupas; tratamento e 

processamento de roupas para fins de reciclagem; 

tratamento ou processamento de tecidos, roupas ou 

peles, incluindo secagem; alfaiataria ou costura; ser-

viços de bordados; reciclagem de resíduos; triagem de 

resíduos e materiais recicláveis [transformação]; trata-

mento de resíduos no domínio do controlo da poluição 

ambiental; tratamento de metais; processamento da 

borracha; processamento de plásticos; processamento 

de cerâmica; carpintaria; tratamento do papel; tra-

tamento de pedras; processamento de bambu, cascas 

de árvores, vime, vinhas ou outros materiais naturais; 

transformação de alimentos; processamento de filmes 

cinematográficos; ampliação de fotografias; impressão 

de fotografias; revelação de películas fotográficas; en-

cadernação; tratamento da água; aluguer de máquinas 

e aparelhos para tratar tecidos; aluguer de máquinas e 

aparelhos para transformação de alimentos e bebidas; 

aluguer de máquinas para o fabrico de sapatos; pres-

tação de informações sobre o tratamento de materiais; 

serviços de impressão; aluguer de máquinas de coser; 

aluguer de máquinas de costura.

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197433

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : Conceção e desenvolvimento de novos 

produtos; peritagens (trabalhos de engenharia); servi-

ços de design; design de moda; conceção, programação 

e manutenção de programas de computador; software 

como serviço [SaaS]; fornecimento de assessoria téc-

nica relacionada com computadores; fornecimento 

de programas de computador em redes de dados; 

conceção, criação e programação de páginas da Web; 

teste, inspeção ou pesquisa de produtos farmacêuticos, 

cosméticos ou alimentos; fornecimento de motores de 

pesquisa para sites da Internet; fornecimento de aces-

so temporário a aplicações de software não descar-

regáveis acessíveis através de um website; aluguer de 

espaço de memória em servidores para alojamento de 

boletins eletrónicos na Internet; leasing de software de 

aplicação; fornecimento de uso temporário de aplica-

ções baseadas na web; fornecimento de acesso tempo-

rário a aplicações e ferramentas de software em linha; 

conceção e desenvolvimento de software no domínio 

das aplicações móveis; fornecimento de software de 

aplicação através de redes de comunicação; serviços 

de conceção e consultoria técnica relacionados com 

instalações de eliminação de resíduos ou instalações 

de reciclagem; investigação no domínio da proteção do 

ambiente; fornecimento de informações meteorológi-

cas; investigação geológica; examinação, inspeção ou 

investigação nos domínios da agricultura, pecuária ou 

pesca; aluguer de aparelhos e instrumentos de labora-

tório; aluguer de instrumentos de desenho técnico.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197434

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : FAST RETAILING CO., LTD.

  Endereço : 10717-1, Sayama, Yamaguchi City, Ya-

maguchi 754-0894, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de cafeterias; serviços de 

agências de alojamento; fornecimento de serviços de 

bar; alojamento para animais; reserva de pensões; 

serviços de cafés; serviços de catering; serviços pré-

-escolares e de infantário em centros de dia; realiza-

ção de reservas de hotéis para terceiros; serviços de 

alojamento em hotel; informações e aconselhamento 

em relação à preparação de refeições; serviços de mo-

téis; serviços de campismo; disponibilização de salas 

de conferência; serviços de restaurantes; serviços de 

casas de retiro para a terceira idade; aluguer de futons 

[mobiliário]; aluguer de placas de aquecimento elé-

tricas para uso doméstico; aluguer de equipamentos 

de cozinha para fins industriais; aluguer de placas de 

aquecimento não elétricas para uso doméstico; aluguer 

de cortinas; aluguer de toalhas húmidas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197436

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

50 709

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197437

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 1

A 201

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 10

[511]  Produtos : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197438

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197439

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197440

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197441

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197442

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 
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[210]  N.º : N/197443

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 16

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197444

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197445

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

  Endereço : 

88 B 28A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197451

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software aplicativo para telemóveis; 

aplicações descarregáveis destinadas a dispositivos 

móveis; software informático para utilização em rela-

ção a viagens e transportes; publicações descarregá-

veis; sistemas de examinação de bilhetes electrónicos; 

máquinas de distribuição automática de bilhetes; 

software de aplicação móvel para utilização em relação 

a viagens e transportes; aplicações móveis descarregá-

veis para utilização em relação a viagens e transportes; 

publicações descarregáveis relacionadas com viagens e 

transportes; cartões telefónicos pré-pagos (com codifi-

cação magnética); cartões WiFi pré-pagos (com codifi-

cação magnética).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197452

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Agrupamento, para benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de serviços de viagens e 
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transportes, permitindo aos consumidores comparar e 

adquirir comodamente esses serviços, incluindo onli-

ne; agrupamento, para benefício de terceiros, de uma 

variedade de serviços de reserva de bilhetes e reserva 

para concertos, teatro, cinema, e eventos culturais e 

desportivos, permitindo aos consumidores comparar 

e adquirir comodamente esses serviços, incluindo 

online; agrupamento, para benefício de terceiros, de 

uma variedade de serviços de alojamento temporário 

e serviços de restauração, permitindo aos consumido-

res comparar e adquirir comodamente esses serviços, 

incluindo online; serviços retalhistas relacionados com 

acessórios de viagem, cartões telefónicos pré-pagos, e 

cartões WiFi; fornecimento e aluguer de espaço publi-

citário; serviços de programa de fidelidade, incentivo e 

bônus; serviços de análise de preços; fornecimento de 

informação comparativa de viagens; compilação e aná-

lise de dados nos domínios das viagens e transportes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197453

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a bases de dados online; transmissão 

de informações via redes informáticas; fornecimento 

de salas de conversação online e quadros de mensa-

gens online para transmissão de mensagens entre utili-

zadores de computadores na comunidade de viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197454

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de reserva e reserva de bilhe-

tes para concertos, teatro, cinema, e eventos culturais 

e desportivos; fornecimento de informações online 

em relação ao entretenimento; fornecimento de publi-

cações não descarregáveis relacionadas com viagens, 

transportes, entretenimento, e eventos desportivos e 

culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Azul e laranja, como se 

apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197455

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : Software aplicativo para telemóveis; 

aplicações descarregáveis destinadas a dispositivos 

móveis; software informático para utilização em rela-

ção a viagens e transportes; publicações descarregá-

veis; sistemas de examinação de bilhetes electrónicos; 

máquinas de distribuição automática de bilhetes; 

software de aplicação móvel para utilização em relação 

a viagens e transportes; aplicações móveis descarregá-

veis para utilização em relação a viagens e transportes; 

publicações descarregáveis relacionadas com viagens e 

transportes; cartões telefónicos pré-pagos (com codifi-

cação magnética); cartões WiFi pré-pagos (com codifi-

cação magnética).

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja, como se apresenta na imagem.
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[210]  N.º : N/197456

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : Agrupamento, para benefício de ter-

ceiros, de uma variedade de serviços de viagens e 

transportes, permitindo aos consumidores comparar e 

adquirir comodamente esses serviços, incluindo onli-

ne; agrupamento, para benefício de terceiros, de uma 

variedade de serviços de reserva de bilhetes e reserva 

para concertos, teatro, cinema, e eventos culturais e 

desportivos, permitindo aos consumidores comparar 

e adquirir comodamente esses serviços, incluindo 

online; agrupamento, para benefício de terceiros, de 

uma variedade de serviços de alojamento temporário 

e serviços de restauração, permitindo aos consumido-

res comparar e adquirir comodamente esses serviços, 

incluindo online; serviços retalhistas relacionados com 

acessórios de viagem, cartões telefónicos pré-pagos, e 

cartões WiFi; fornecimento e aluguer de espaço publi-

citário; serviços de programa de fidelidade, incentivo e 

bônus; serviços de análise de preços; fornecimento de 

informação comparativa de viagens; compilação e aná-

lise de dados nos domínios das viagens e transportes.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197457

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : Serviços de telecomunicações; forneci-

mento de acesso a bases de dados online; transmissão 

de informações via redes informáticas; fornecimento 

de salas de conversação online e quadros de mensa-

gens online para transmissão de mensagens entre utili-

zadores de computadores na comunidade de viagens.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197458

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : Ctrip.com (Hong Kong) Limited

  Endereço : Unit 3002-3, 30/F, Paul Y Centre, 51 

Hung To Road, Kwun Tong KL, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Serviços de reserva e reserva de bilhe-

tes para concertos, teatro, cinema, e eventos culturais 

e desportivos; fornecimento de informações online 

em relação ao entretenimento; fornecimento de publi-

cações não descarregáveis relacionadas com viagens, 

transportes, entretenimento, e eventos desportivos e 

culturais.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Tons de azul e cor de laran-

ja, como se apresenta na imagem.

[210]  N.º : N/197459

[220]  Data de pedido : 2022/05/12

[730]  Requerente : 

 WONG HON SANG

  Endereço : 782 3 33D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197461

[220]  Data de pedido : 2022/05/12
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[730]  Requerente : Jaguar Land Rover Limited

  Endereço : Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 

4LF, United Kingdom

  Nacionalidade :  Inglesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário; calçado; chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197462

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 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, 

tudo incluído na classe 18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197463

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; 

produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso 

de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-

-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou 

em matérias plásticas, tudo incluído na classe 20.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197464

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro 

em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança não incluído 

noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197465

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo 

incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197467

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited
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  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas 

minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; 

gaseificadas ou não, xaropes e outras preparações para 

bebidas, incluindo os produtos necessários para os 

misturar, maltes e mostos, incluindo água de nascente, 

águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, ve-

getal ou mineral, naturais ou sintéticas, tudo incluído 

na classe 32.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197468

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas), tudo incluído na classe 33.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197469

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 

multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 
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serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197470

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197472

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais 

(accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído 

na classe 8.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197474

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

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

tos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras 

classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojo-

aria e instrumentos cronométricos, tudo incluído na 

classe 14.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197475

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited
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  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria, tudo 

incluído na classe 25.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197477

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Cervejas com ou sem álcool; águas 

minerais e destiladas, gasosas e outras bebidas não al-

coólicas, infusões e bebidas de fruta e sumos de fruta; 

gaseificadas ou não, xaropes e outras preparações para 

bebidas, incluindo os produtos necessários para os 

misturar, maltes e mostos, incluindo água de nascente, 

águas com sabores, sorvetes, batidos e sodas, em geral, 

todas as bebidas não alcoólicas, de origem animal, ve-

getal ou mineral, naturais ou sintéticas, tudo incluído 

na classe 32.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197478

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 33

[511]  Produtos : Bebidas alcoólicas (com excepção das 

cervejas), tudo incluído na classe 33.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197479

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 41

[511]  Serviços : Educação, formação, actividades des-

portivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e 

para jogos, incluindo jogos de fortuna ou azar; for-

necimento de infra estruturas para casinos e jogos; 

serviços relativos a e para casinos e para jogos através 

de websites  e redes computorizadas globais; ser-

viços de informação sobre entretenimento prestados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; serviços de entretenimento relativos 

a disponibilização de jogos electrónicos com acesso 

através de rede computorizada global; jogos e apostas 

ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e on-line  

e respectivas actualizações e sua disponibilização; or-

ganização e preparação de exposições, apresentações, 

programas, eventos, espectáculos e exibições com fins 

culturais, musicais e desportivos; produção e distri-

buição de programas de televisão e rádio; dobragem; 

produção e distribuição de filmes e de espectáculos ao 

vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; ser-

viços de entretenimento cinematográfico; serviços de 

entretenimento televisivo; serviços de entretenimento 

ao vivo; serviços relativos a galerias de arte; publica-

ção/edição de música, revistas e periódicos; serviços 

relativos a música e entretenimento disponibilizados 

on-line  a partir de bases de dados informáticas, 

a partir da internet  ou a partir de outra rede de 

comunicações; aluguer de câmaras de vídeo, cassetes 

de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos 

e audiovisuais; organização e produção audiovisual e 
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multimédia; serviços de mediação para aquisição de 

bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, 

parques temáticos, centros de jogos; disponibilização 

de espaços, instalações e infra-estruturas para diver-

timento e entretenimento; serviços de divertimentos, 

parques de diversão e centros e arcádias de diverti-

mento; aluguer de equipamento e infra-estruturas des-

portivos, educativos recreativos e culturais, incluindo 

audiovisuais e multimédia; formação profissional e 

educação; serviços relativos a e para divertimento 

e entretenimento ou recreação e educação, nomea-

damente espectáculos, actuações musicais ao vivo, 

circos, shows, cinema, produções teatrais e comédias, 

multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jo-

gos de azar, conferências, congressos, simpósios, semi-

nários, eventos e competições desportivos, culturais, 

recreativos e educacionais, health clubs , ginásios, 

clubes de lazer e educação, colónias de férias e cursos; 

serviços de clubes; serviços relativos a night-clubs ; 

serviços de discoteca; apostas desportivas; serviços de 

clubes de apostas; organização de festas para fins de 

entretenimento; serviços de clubes de entretenimento; 

serviços de ginásio; academias de ginástica; serviços 

de disponibilização de informação relativa a entrete-

nimento, desporto, cultura, arte, actividades sociais e 

lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de 

golfe, serviços de assistente de golfe, aluguer de equi-

pamento de golfe; actividades desportivas, recreativas 

e culturais incluindo a sua realização e organização; 

tudo incluído na classe 41.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197480

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida 

e refeições, serviços de hotel, catering, preparação de 

comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e ser-

viços de banquetes, bares e serviços de bares, bistrot e 

serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restau-

rantes, cafés e serviços de cafés, cafetaria e serviços 

de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-bar e 

serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e ba-

res de vinho, serviços de take away, catering e serviços 

de catering; preparação de comida, bebida, refeições e 

de catering para recepções de casamento, serviços de 

comida rápida, procura e preparo de locais para recep-

ção do casamento, cocktail em recepções e serviços de 

cocktail em recepções, coffee shop e serviços de coffee 

shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de co-

mida e serviços de confecção de comida, promoção de 

infra-estruturas para conferências, exibições e conven-

ções, espaços de restauração, serviços de informação, 

apoio, assistência, consultadoria e serviços consultivos 

relacionados com o antecedente, todos incluídos na 

classe 43.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197482

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 8

[511]  Produtos : Ferramentas e instrumentos manuais 

(accionados manualmente); cutelaria, garfos e colhe-

res; armas brancas; navalhas de barba, tudo incluído 

na classe 8.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197484

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

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

tos nestas matérias ou em plaqué não incluídos noutras 

classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojo-

aria e instrumentos cronométricos, tudo incluído na 

classe 14.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197485

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 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, 

tudo incluído na classe 18.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197486

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 20

[511]  Produtos : Mobília, vidros (espelhos), molduras; 

produtos não incluídos noutras classes, em madeira, 

cortiça, cana, junco, vime, chifre, osso, marfim, osso 

de baleia, carapaça, âmbar, madrepérola, espuma-do-

-mar (sepiolite), sucedâneos de todas estas matérias ou 

em matérias plásticas, tudo incluído na classe 20.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197487

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SCIP Holdings Limited

  Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road 

Town, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 21

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

méstico ou para a cozinha; pentes e esponjas; escovas 

(com excepção de pincéis); materiais para o fabrico 

de escovas; material de limpeza; palha-de-aço; vidro 

em bruto ou semi-acabado (com excepção do vidro de 

construção); vidraria, porcelana e faiança não incluído 

noutras classes, tudo incluído na classe 21.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197494

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

  Endereço : 777

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 12

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197498

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands
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  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; leite albuminoso.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197499

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 30

[511]  Produtos : Cereais e preparados feitos de cereais; 

cereais para pequeno-almoço; barras de cereais; mues-

li; snacks, à base de cereais; snacks, à base de arroz; 

biscoitos; barras de cereais com alto teor de proteína.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197500

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : N.V. Nutricia

  Endereço : Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM 

Zoetermeer, The Netherlands

  Nacionalidade :  Holandesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 32

[511]  Produtos : Bebidas fortalecidas com minerais 

adicionais (não ser para uso medicinal); bebidas for-

talecidas com vitaminas adicionais (sem ser para fins 

médicos); águas minerais; bebidas não alcoólicas enri-

quecidas com minerais; água aromatizada; bebidas de 

frutas e sumos de frutas; bebidas de vegetais e sumos 

de vegetais; bebidas não-alcoólicas; bebidas de plantas 

e à base de plantas; bebidas à base de proteínas; bebi-

das proteinadas para desportistas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197501

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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; 

leite dietéticos para mulheres grávidas, lactantes e 

amamentando; suplementos nutricionais; alimentos 

dietéticos adaptados para fins medicinais; fibra dieté-

tica; suplementos dietéticos de proteína; suplementos 

dietéticos à base de proteínas de soja; suplementos 

proteicos sob a forma de batidos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197502

[220]  Data de pedido : 2022/05/13
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[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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197503

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197504

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197505

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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/197506

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 

PTE. LTD.
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  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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197507

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197508

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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 : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197509

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 BALD FOOD AND BEVERAGE GROUP LIMI-

TED

  Endereço : 11-A (M,K,L

) KA

 Rua C entra l N ºs 11-A , R/C K A, Edf. Fong San 

(M,K,L), Macau

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : Serviços de fornecimento de alimentos 

e bebidas, serviços de restaurante, serviços de bar, 

serviços de catering, fornecimento de refeições e ali-

mentos em convenções, banquetes, recepções sociais e 

jantares de angariação de fundos e eventos semelhan-

tes.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197512

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 LEI CHI WAI

  Endereço : 氹 85A-97

5 5 E

  Nacionalidade :  Chinesa
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  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197513

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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/197514

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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/197515

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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/197516

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[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/197517

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 
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 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/197519

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 TROCA DE OBRAS DE ARTE DA CULTURA 

CHINESA, LIMITADA

  Endereço : 3 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197520

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 TROCA DE OBRAS DE ARTE DA CULTURA 

CHINESA, LIMITADA

  Endereço : 3 D

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de Macau

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197524

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 LAM CHON KIT

  Endereço : 氹

33A

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197525

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 LEI WAI SAM

  Endereço : S/N

7 D

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 4

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197527

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 XU YIRAN
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  Endereço : 975 1059

33G

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial

[511]  Classe : 25

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : 

[210]  N.º : N/197528

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 Huawei Technologies Co., Ltd.

  Endereço : 

 Huawei Administration Building, Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, Guangdong, 518129, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197529

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : 

 FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

  Endereço : 109

 #109, Industry Road, Nanping City, Fujian, People s 

Republic of China

  Nacionalidade :  Chinesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197530

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197531

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 
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[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197532

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197533

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197534

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197535

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 9

[511]  Produtos : 

PDA

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197536

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197537

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 38

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197538

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 42

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 



N.º 27 — 6-7-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12131

[210]  N.º : N/197539

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Openrice Group Inc.

  Endereço : 

 Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, 

Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 43

[511]  Serviços : 

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197541

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : FOURNIVAL ALTESSE

  Endereço : 211 rue de l Abattoir, 60250 Mouy, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 21

[511]  Produtos : Escovas de cabelo.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197542

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SANDRO ANDY

  Endereço : 150 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais, sabonetes não medicinais, 

dentífricos não medicinais; artigos de perfumaria, 

perfumes, óleos essenciais; preparações para branque-

amento e outras substâncias para uso na lavandaria; 

preparações para limpeza, polimento, esfrega e abrasi-

vas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197543

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SANDRO ANDY

  Endereço : 150 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

óculos, estojos de óculos; aparelhos e instrumentos 

científicos, de investigação, navegação, topografia, 

fotografia, cinematografia, audiovisual, ópticos, pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

ensino e salvamento; aparelhos e instrumentos para 

conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou 

controlar a distribuição ou utilização de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens ou da-

dos; suportes gravados e descarregáveis, software in-

formático, suportes de gravação e armazenamento di-

gital ou analógico virgens; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; computadores e dispositivos periféricos de 

computador; fatos de mergulho, máscaras para mergu-

lhadores, tampões para os ouvidos dos mergulhadores, 

pinças para o nariz dos mergulhadores e nadadores, 

luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração 

para nadar debaixo de água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197544

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SANDRO ANDY

  Endereço : 150 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; jóias, pe-

dras preciosas e semipreciosas; estojos de jóias, caixas 

para jóias, crachás de metais preciosos; anéis, pulsei-
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ras, correntes [joalharia], colares, pingentes [joalha-

ria], broches, brincos, medalhas, medalhões, botões 

de punho, alfinetes de gravata, fivelas para relógios; 

porta-chaves de metais preciosos, instrumentos horo-

lógios e cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197545

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : SANDRO ANDY

  Endereço : 150 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, 

France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

de venda a retalho online relacionados com sabone-

tes não medicinais, artigos de perfumaria, perfumes, 

óleos essenciais, cosméticos não medicinais, óculos, 

óculos de sol, armações para óculos, estojos para ócu-

los, jóias, pedras preciosas, instrumentos horológios e 

cronométricos, couro e imitações de couro, carteiras 

(não em metal precioso), estojos para chaves (artigos 

de couro), malas de cartão de crédito (carteiras), pas-

tas, carteiras de bolso, sacos de cosméticos vendidos 

vazios, estojos para artigos de higiene pessoal vendi-

dos vazios, sacos do dia a dia, malas de mão, malinhas 

de mão, sacos de viagem, pequenas malas de viagem, 

sacos a tiracolo, sacos de praia, bagagem, sacos de 

compras, sacos para desporto, sacos de viagem, baús 

(bagagem), malas, guarda-chuvas, bengalas, vestuário, 

calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197546

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Claudie Pierlot

  Endereço : 2 rue de Marengo 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

de venda a retalho online relacionados com sabone-

tes não medicinais, artigos de perfumaria, perfumes, 

óleos essenciais, cosméticos não medicinais, óculos, 

óculos de sol, armações para óculos, estojos para ócu-

los, jóias, pedras preciosas, instrumentos horológios e 

cronométricos, couro e imitações de couro, carteiras 

(não em metal precioso), estojos para chaves (artigos 

de couro), malas de cartão de crédito (carteiras), pas-

tas, carteiras de bolso, sacos de cosméticos [vendidos 

vazios], estojos para artigos de higiene pessoal [vendi-

dos vazios], sacos do dia a dia, malas de mão, malinhas 

de mão, sacos de viagem, pequenas malas de viagem, 

sacos a tiracolo, sacos de praia, bagagem, sacos de 

compras, sacos para desporto, sacos de viagem, baús 

(bagagem), malas, guarda-chuvas, bengalas, vestuário, 

calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197547

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Claudie Pierlot

  Endereço : 2 rue de Marengo 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais, sabonetes não medicinais, 

dentífricos não medicinais; artigos de perfumaria, 

perfumes, óleos essenciais; preparações para branque-

amento e outras substâncias para uso na lavandaria; 

preparações para limpeza, polimento, esfrega e abrasi-

vas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197548

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Claudie Pierlot

  Endereço : 2 rue de Marengo 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

óculos, estojos de óculos; aparelhos e instrumentos 

científicos, de investigação, navegação, topografia, 

fotografia, cinematografia, audiovisual, ópticos, pesa-
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gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

ensino e salvamento; aparelhos e instrumentos para 

conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou 

controlar a distribuição ou utilização de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens ou da-

dos; suportes gravados e descarregáveis, software in-

formático, suportes de gravação e armazenamento di-

gital ou analógico virgens; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; computadores e dispositivos periféricos de 

computador; fatos de mergulho, máscaras para mergu-

lhadores, tampões para os ouvidos dos mergulhadores, 

pinças para o nariz dos mergulhadores e nadadores, 

luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração 

para nadar debaixo de água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197549

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Claudie Pierlot

  Endereço : 2 rue de Marengo 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; jóias, pe-

dras preciosas e semipreciosas; estojos de jóias, caixas 

para jóias, crachás de metais preciosos; anéis, pulsei-

ras, correntes [joalharia], colares, pingentes [joalha-

ria], broches, brincos, medalhas, medalhões, botões 

de punho, alfinetes de gravata, fivelas para relógios; 

porta-chaves de metais preciosos, instrumentos horo-

lógios e cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197550

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : MAJE

  Endereço : 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 3

[511]  Produtos : Preparações cosméticas e de higiene 

pessoal não medicinais, sabonetes não medicinais, 

dentífricos não medicinais; artigos de perfumaria, 

perfumes, óleos essenciais; preparações para branque-

amento e outras substâncias para uso na lavandaria; 

preparações para limpeza, polimento, esfrega e abrasi-

vas.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197551

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : MAJE

  Endereço : 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 9

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

óculos, estojos de óculos; aparelhos e instrumentos 

científicos, de investigação, navegação, topografia, 

fotografia, cinematografia, audiovisual, ópticos, pesa-

gem, medição, sinalização, detecção, teste, inspecção, 

ensino e salvamento; aparelhos e instrumentos para 

conduzir, comutar, transformar, acumular, regular ou 

controlar a distribuição ou utilização de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para gravação, transmissão, 

reprodução ou processamento de som, imagens ou da-

dos; suportes gravados e descarregáveis, software in-

formático, suportes de gravação e armazenamento di-

gital ou analógico virgens; mecanismos para aparelhos 

operados por moedas; caixas registadoras, dispositivos 

de cálculo; computadores e dispositivos periféricos de 

computador; fatos de mergulho, máscaras para mergu-

lhadores, tampões para os ouvidos dos mergulhadores, 

pinças para o nariz dos mergulhadores e nadadores, 

luvas para mergulhadores, aparelhos de respiração 

para nadar debaixo de água.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197552

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : MAJE

  Endereço : 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial
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[511]  Classe : 14

[511]  Produtos : Metais preciosos e suas ligas; jóias, pe-

dras preciosas e semipreciosas; estojos de jóias, caixas 

para jóias, crachás de metais preciosos; anéis, pulsei-

ras, correntes [joalharia], colares, pingentes [joalha-

ria], broches, brincos, medalhas, medalhões, botões 

de punho, alfinetes de gravata, fivelas para relógios; 

porta-chaves de metais preciosos, instrumentos horo-

lógios e cronométricos.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197553

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : MAJE

  Endereço : 2 rue de Marengo, 75001 Paris, France

  Nacionalidade :  Francesa

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 35

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

de venda a retalho online relacionados com sabone-

tes não medicinais, artigos de perfumaria, perfumes, 

óleos essenciais, cosméticos não medicinais, óculos, 

óculos de sol, armações para óculos, estojos para ócu-

los, jóias, pedras preciosas, instrumentos horológios e 

cronométricos, couro e imitações de couro, carteiras 

(não em metal precioso), estojos para chaves (artigos 

de couro), malas de cartão de crédito (carteiras), pas-

tas, carteiras de bolso, sacos de cosméticos vendidos 

vazios, estojos para artigos de higiene pessoal vendi-

dos vazios, sacos do dia a dia, malas de mão, malinhas 

de mão, sacos de viagem, pequenas malas de viagem, 

sacos a tiracolo, sacos de praia, bagagem, sacos de 

compras, sacos para desporto, sacos de viagem, baús 

(bagagem), malas, guarda-chuvas, bengalas, vestuário, 

calçado, chapelaria.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197554

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[210]  N.º : N/197555

[220]  Data de pedido : 2022/05/13

[730]  Requerente : Astellas US LLC

  Endereço : 1 Astellas Way, Northbrook, Illinois 

60062, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

  Actividade :  comercial e industrial

[511]  Classe : 5

[511]  Produtos : Preparados, produtos e substâncias 

farmacêuticos para o tratamento e gestão de sintomas 

e/ou diagnósticos médicos relacionados com a saúde 

da mulher.

[540]  Marca : 

[591]  Cores de marca : Roxo, dourado e azul.

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.
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批給

Concessão

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/170863 2022/06/09 2022/06/09 18

N/178827 2022/06/09 2022/06/09 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/178828 2022/06/09 2022/06/09 Toys"R"Us (Asia) Limited 28

N/180483 2022/06/09 2022/06/09 Iron Mountain Incorporated 45

N/181653 2022/06/09 2022/06/09 BlueBay Asset Management (Services) Ltd 36

N/182937 2022/06/09 2022/06/09 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 03

N/182939 2022/06/09 2022/06/09 CREATIONS DE VERSAILLES S.A.R.L. 14

N/183648 2022/06/09 2022/06/09 LifeStyles Healthcare Pte Ltd 03

N/183854 2022/06/09 2022/06/09

SUNCITY GRUPO LIMITADA

32

N/185049 2022/06/09 2022/06/09 05

N/185876 2022/06/09 2022/06/09

NIKKO COMPANY

21

N/185877 2022/06/09 2022/06/09

NIKKO COMPANY

21

N/185878 2022/06/09 2022/06/09

NIKKO COMPANY

21

N/186759 2022/06/09 2022/06/09

BAFANG YUNJI (SAMOA) INTERNATIONAL CO., LTD

30

N/187049 2022/06/09 2022/06/09 05

N/187050 2022/06/09 2022/06/09 29

N/187051 2022/06/09 2022/06/09 30

N/187052 2022/06/09 2022/06/09 35

N/187212 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 09

N/187217 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 20

N/187219 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 28

N/187222 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 37

N/187223 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 40

N/187225 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 42

N/187226 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 09

N/187231 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 20

N/187233 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 28

N/187236 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 37

N/187237 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 40

N/187239 2022/06/09 2022/06/09 Aston Martin Lagonda Limited 42

N/187933 2022/06/09 2022/06/09 Clear Score Technology Limited 35

N/187934 2022/06/09 2022/06/09 Clear Score Technology Limited 36

N/187935 2022/06/09 2022/06/09 Clear Score Technology Limited 45
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/187990 2022/06/09 2022/06/09 Barefoot Dreams, Inc. 18

N/187991 2022/06/09 2022/06/09 Barefoot Dreams, Inc. 25

N/187992 2022/06/09 2022/06/09 Barefoot Dreams, Inc. 26

N/188533 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 33

N/188534 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 35

N/188535 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 36

N/188537 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 41

N/188538 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 43

N/188540 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 45

N/188541 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 33

N/188542 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 35

N/188543 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 36

N/188545 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 41

N/188546 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 43

N/188548 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 45

N/188549 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 33

N/188550 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 35

N/188551 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 36

N/188553 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 41

N/188554 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 43

N/188556 2022/06/09 2022/06/09 SUNCITY GROUP LIMITED 45

N/188917 2022/06/09 2022/06/09 09

N/188918 2022/06/09 2022/06/09 16

N/188919 2022/06/09 2022/06/09 41

N/188920 2022/06/09 2022/06/09 KADOKAWA CORPORATION 09

N/188921 2022/06/09 2022/06/09 KADOKAWA CORPORATION 16

N/188922 2022/06/09 2022/06/09 KADOKAWA CORPORATION 28

N/188923 2022/06/09 2022/06/09 KADOKAWA CORPORATION 41

N/189418 2022/06/09 2022/06/09 01

N/189421 2022/06/09 2022/06/09 10

N/189438 2022/06/09 2022/06/09

U WAN FONG

05

N/189473 2022/06/09 2022/06/09 Apple Inc. 18

N/189668 2022/06/09 2022/06/09 LA MAISON DU CHOCOLAT 30

N/189813 2022/06/09 2022/06/09 Pan Pacific Retail Management (Singapore) Pte. Ltd. 30

N/189885 2022/06/09 2022/06/09 Julius August Bruncken 28

N/189891 2022/06/09 2022/06/09 Kabushiki Kaisha Shueisha 09

N/189892 2022/06/09 2022/06/09 Kabushiki Kaisha Shueisha 41

N/190194 2022/06/09 2022/06/09 The Ddrops Company Inc. 05

N/190263 2022/06/09 2022/06/09 FÉDERATION INTERNATIONALE DE BASKETBALL (FIBA) 41
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N/190265 2022/06/09 2022/06/09

APYRAMIDRA COMPANY LIMITED

06

N/190266 2022/06/09 2022/06/09

APYRAMIDRA COMPANY LIMITED

06

N/190291 2022/06/09 2022/06/09 Apple Inc. 09

N/190349 2022/06/09 2022/06/09 I.W.S. Nominee Company Limited 35

N/190437 2022/06/09 2022/06/09 ROLEX SA 35

N/190438 2022/06/09 2022/06/09 ROLEX SA 36

N/190512 2022/06/09 2022/06/09 Unison Colour Limited. 02

N/190513 2022/06/09 2022/06/09 Unison Colour Limited. 16

N/190514 2022/06/09 2022/06/09 Unison Colour Limited. 35

N/190530 2022/06/09 2022/06/09 ŠKODA AUTO a.s. 36

N/190533 2022/06/09 2022/06/09 ŠKODA AUTO a.s. 36

N/190595 2022/06/09 2022/06/09 High Schoolers, LLC 09

N/190596 2022/06/09 2022/06/09 High Schoolers, LLC 25

N/190597 2022/06/09 2022/06/09 High Schoolers, LLC 41

N/190646 2022/06/09 2022/06/09 Apple Inc. 41

N/190654 2022/06/09 2022/06/09 Fiji Water Company Pte. Ltd. 32

N/190671 2022/06/09 2022/06/09 FUJITSU LIMITED 09

N/190672 2022/06/09 2022/06/09 FUJITSU LIMITED 11

N/190673 2022/06/09 2022/06/09 FUJITSU LIMITED 16

N/190689 2022/06/09 2022/06/09 NIPPON PAINT HOLDINGS SG PTE. LTD. 02

N/190690 2022/06/09 2022/06/09 NIPPON PAINT HOLDINGS SG PTE. LTD. 37

N/190691 2022/06/09 2022/06/09 NIPPON PAINT HOLDINGS SG PTE. LTD. 02

N/190692 2022/06/09 2022/06/09 NIPPON PAINT HOLDINGS SG PTE. LTD. 37

N/190693 2022/06/09 2022/06/09 NIPPON PAINT HOLDINGS SG PTE. LTD. 37

N/190747 2022/06/09 2022/06/09 Albion Co., Ltd. 03

N/190762 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 16

N/190763 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 20

N/190764 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 31

N/190765 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 32

N/190766 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 16

N/190767 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 20

N/190768 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 31

N/190769 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 32

N/190770 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 16

N/190771 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 20

N/190772 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 31

N/190773 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 32

N/190774 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 16
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N/190775 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 20

N/190776 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 31

N/190777 2022/06/09 2022/06/09 Rockit Global Limited 32

N/190992 2022/06/09 2022/06/09 ILDONG HOLDINGS CO., LTD. 05

N/191132 2022/06/09 2022/06/09 35

N/191133 2022/06/09 2022/06/09 42

N/191134 2022/06/09 2022/06/09 09

N/191222 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 05

N/191223 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 30

N/191224 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 32

N/191234 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 05

N/191235 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 30

N/191236 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 32

N/191250 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 01

N/191256 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 29

N/191263 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 44

N/191264 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 01

N/191270 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 29

N/191277 2022/06/09 2022/06/09 BioNTech SE 44

N/191303 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 05

N/191304 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 30

N/191305 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 32

N/191306 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 05

N/191307 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 30

N/191308 2022/06/09 2022/06/09 Bayer Consumer Care AG 32

N/191315 2022/06/09 2022/06/09 Jurlique International Pty Ltd 03

N/191340 2022/06/09 2022/06/09

WELLOUS SDN. BHD.

05

N/191341 2022/06/09 2022/06/09

WELLOUS SDN. BHD.

35

N/191389 2022/06/09 2022/06/09 Realityo Systems LLC 09

N/191390 2022/06/09 2022/06/09 Realityo Systems LLC 42

N/191540 2022/06/09 2022/06/09 Pfizer Inc. 05

N/191541 2022/06/09 2022/06/09 Pfizer Inc. 05

N/191542 2022/06/09 2022/06/09 Pfizer Inc. 05

N/191607 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 03

N/191608 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 05

N/191609 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 09

N/191610 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 14

N/191611 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 16



N.º 27 — 6-7-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12139

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/191612 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 18

N/191613 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 21

N/191614 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 24

N/191615 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 25

N/191616 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 26

N/191617 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 28

N/191618 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 35

N/191619 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 41

N/191620 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 03

N/191621 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 05

N/191622 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 09

N/191623 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 14

N/191624 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 16

N/191625 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 18

N/191626 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 21

N/191627 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 24

N/191628 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 25

N/191629 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 26

N/191630 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 28

N/191631 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 35

N/191632 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 41

N/191633 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 03

N/191634 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 05

N/191635 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 09

N/191636 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 14

N/191637 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 16

N/191638 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 18

N/191639 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 21

N/191640 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 24

N/191641 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 25

N/191642 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 26

N/191643 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 28

N/191644 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 35

N/191645 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 41

N/191646 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 03

N/191647 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 05

N/191648 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 09

N/191649 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 14

N/191650 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 16

N/191651 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 18
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N/191652 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 21

N/191653 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 24

N/191654 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 25

N/191655 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 26

N/191656 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 28

N/191657 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 35

N/191658 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 41

N/191659 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 03

N/191660 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 05

N/191661 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 09

N/191662 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 14

N/191663 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 16

N/191664 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 18

N/191665 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 21

N/191666 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 24

N/191667 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 25

N/191668 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 26

N/191669 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 28

N/191670 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 35

N/191671 2022/06/09 2022/06/09 BUNNY GIRL LIMITED 41

N/191672 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191673 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18

N/191674 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191675 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191676 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191677 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 35

N/191678 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191679 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18

N/191680 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191681 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191682 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191683 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 35

N/191684 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191685 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18

N/191686 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191687 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191688 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191689 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 35

N/191690 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191691 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18
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N/191692 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191693 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191694 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191695 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 35

N/191696 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 41

N/191697 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 03

N/191698 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191699 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18

N/191700 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191701 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191702 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 27

N/191703 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191704 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 44

N/191705 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 09

N/191706 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 18

N/191707 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 24

N/191708 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 25

N/191709 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 28

N/191710 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 35

N/191711 2022/06/09 2022/06/09 PIPING HOT LIMITED 41

N/191758 2022/06/09 2022/06/09

KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA (a l so t rad ing as 

KINJIRUSHI Co., Ltd.)

29

N/191759 2022/06/09 2022/06/09

KINJIRUSHI KABUSHIKI KAISHA (a l so t rad ing as 

KINJIRUSHI Co., Ltd.)

30

N/191792 2022/06/09 2022/06/09 Beats Electronics, LLC 09

N/191815 2022/06/09 2022/06/09 Chun Yang International (HK) Company Limited 09

N/191898 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

31

N/191899 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

35

N/191900 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

42

N/191901 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

31

N/191902 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

35

N/191903 2022/06/09 2022/06/09

China Wantian Holdings Limited

42

N/191931 2022/06/09 2022/06/09 Highland Distillers Limited 33

N/192020 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 14
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N/192021 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 18

N/192022 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 20

N/192023 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 21

N/192024 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 24

N/192025 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 25

N/192026 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 27

N/192027 2022/06/09 2022/06/09 Marc O’Polo License AG 35

N/192028 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192029 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192030 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192031 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192032 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192033 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192034 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192035 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192036 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192037 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192038 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 41

N/192039 2022/06/09 2022/06/09 SCIP Holdings Limited 43

N/192102 2022/06/09 2022/06/09 HWK TRADING COMPANY LTD. 29

N/192103 2022/06/09 2022/06/09 HWK TRADING COMPANY LTD. 29

N/192225 2022/06/09 2022/06/09 Rivian IP Holdings, LLC 16

N/192233 2022/06/09 2022/06/09 33

N/192235 2022/06/09 2022/06/09 29

N/192240 2022/06/09 2022/06/09

CHEUNG KWAN LUN

29

N/192251 2022/06/09 2022/06/09 30

N/192258 2022/06/09 2022/06/09 Tod’s S.p.A. 25

N/192260 2022/06/09 2022/06/09 Hagoromo Foods Corporation 30

N/192262 2022/06/09 2022/06/09 Hagoromo Foods Corporation 30

N/192264 2022/06/09 2022/06/09 Hagoromo Foods Corporation 30

N/192316 2022/06/09 2022/06/09 KUMA RIGHTS PTE. LTD. 35

N/192330 2022/06/09 2022/06/09

Shandong Weideng Medical Technology Co., Ltd.

05

N/192332 2022/06/09 2022/06/09

Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

39

N/192346 2022/06/09 2022/06/09

S. LONG COMÉRCIO LDA.

16

N/192347 2022/06/09 2022/06/09

S. LONG COMÉRCIO LDA.

16
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N/192348 2022/06/09 2022/06/09

S. LONG COMÉRCIO LDA.

16

N/192367 2022/06/09 2022/06/09 LOUIS VUITTON MALLETIER 03

N/192404 2022/06/09 2022/06/09 Kia Corporation 09

N/192411 2022/06/09 2022/06/09 Why Knot Sdn Bhd. 09

N/192415 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192416 2022/06/09 2022/06/09 38

N/192417 2022/06/09 2022/06/09 42

N/192436 2022/06/09 2022/06/09 Gemological Institute of America, Inc. 14

N/192445 2022/06/09 2022/06/09 29

N/192453 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192454 2022/06/09 2022/06/09 42

N/192455 2022/06/09 2022/06/09 45

N/192470 2022/06/09 2022/06/09 Tienda Mercadazo, S.A. de C.V. 28

N/192478 2022/06/09 2022/06/09 10

N/192543 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/192544 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 36

N/192545 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/192546 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 36

N/192547 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/192548 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 36

N/192549 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/192550 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 36

N/192551 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 35

N/192552 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 36

N/192595 2022/06/09 2022/06/09 14

N/192596 2022/06/09 2022/06/09 14

N/192640 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 03

N/192641 2022/06/09 2022/06/09 A.S. Watson TM Limited 16

N/192645 2022/06/09 2022/06/09

LEONG CHAN CHUN

29

N/192660 2022/06/09 2022/06/09 29

N/192681 2022/06/09 2022/06/09 Neuroncredit Pte. Ltd. 36

N/192682 2022/06/09 2022/06/09 GOLDWIN INC.

NANAMICA INC.

18

N/192683 2022/06/09 2022/06/09 GOLDWIN INC.

NANAMICA INC.

25

N/192684 2022/06/09 2022/06/09 GOLDWIN INC.

NANAMICA INC.

18

N/192685 2022/06/09 2022/06/09 GOLDWIN INC.

NANAMICA INC.

25
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N/192754 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

09

N/192755 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

10

N/192756 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

35

N/192757 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

38

N/192758 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

41

N/192759 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

42

N/192760 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

44

N/192761 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

09

N/192762 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

10

N/192763 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

35

N/192764 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

38

N/192765 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

41

N/192766 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

42

N/192767 2022/06/09 2022/06/09

Langfang City Kemeng Trading Co., Ltd.

44

N/192769 2022/06/09 2022/06/09 16

N/192770 2022/06/09 2022/06/09 35

N/192779 2022/06/09 2022/06/09  09

N/192780 2022/06/09 2022/06/09  35

N/192781 2022/06/09 2022/06/09  41

N/192782 2022/06/09 2022/06/09  42

N/192822 2022/06/09 2022/06/09

LEI NGA SEONG 

05

N/192823 2022/06/09 2022/06/09

LEI NGA SEONG 

30

N/192824 2022/06/09 2022/06/09

LEI NGA SEONG 

05

N/192825 2022/06/09 2022/06/09

LEI NGA SEONG 

30

N/192827 2022/06/09 2022/06/09

TANG WENG I

43
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N/192829 2022/06/09 2022/06/09

AVATR Co., Ltd.

12

N/192830 2022/06/09 2022/06/09

AVATR Co., Ltd.

12

N/192831 2022/06/09 2022/06/09

AVATR Co., Ltd.

12

N/192832 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192833 2022/06/09 2022/06/09 35

N/192834 2022/06/09 2022/06/09 42

N/192835 2022/06/09 2022/06/09 07

N/192836 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192837 2022/06/09 2022/06/09 11

N/192838 2022/06/09 2022/06/09 20

N/192839 2022/06/09 2022/06/09 43

N/192840 2022/06/09 2022/06/09

ZHAO WENXIAN

43

N/192841 2022/06/09 2022/06/09 30

N/192842 2022/06/09 2022/06/09 35

N/192843 2022/06/09 2022/06/09 30

N/192844 2022/06/09 2022/06/09 35

N/192845 2022/06/09 2022/06/09 25

N/192846 2022/06/09 2022/06/09 BOHNING COMPANY LTD. 28

N/192847 2022/06/09 2022/06/09

ZHENG XIN 

43

N/192852 2022/06/09 2022/06/09 05

N/192853 2022/06/09 2022/06/09 05

N/192854 2022/06/09 2022/06/09 05

N/192855 2022/06/09 2022/06/09 05

N/192861 2022/06/09 2022/06/09 Zespri Group Limited 16

N/192863 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 07

N/192865 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 16

N/192866 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 28

N/192867 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 31

N/192868 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 33

N/192870 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 05

N/192871 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 07

N/192873 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 16

N/192874 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 25

N/192875 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 28

N/192876 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 29

N/192878 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 31
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N/192879 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 32

N/192880 2022/06/09 2022/06/09 Amazon Technologies, Inc. 33

N/192882 2022/06/09 2022/06/09 30

N/192883 2022/06/09 2022/06/09 32

N/192884 2022/06/09 2022/06/09 30

N/192885 2022/06/09 2022/06/09 32

N/192886 2022/06/09 2022/06/09 43

N/192887 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

14

N/192888 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

16

N/192889 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

18

N/192890 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

20

N/192891 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

21

N/192892 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

25

N/192893 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

30

N/192894 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

35

N/192895 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

14

N/192896 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

16

N/192897 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

18

N/192898 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

20

N/192899 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

21

N/192900 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

25

N/192901 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

30

N/192902 2022/06/09 2022/06/09

Chinese Arts & Crafts (H.K.) Limited

35

N/192903 2022/06/09 2022/06/09 産 43

N/192909 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 09

N/192910 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 16

N/192911 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 25



N.º 27 — 6-7-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12147

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/192912 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 28

N/192913 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 35

N/192914 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 36

N/192915 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 37

N/192916 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 38

N/192917 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 39

N/192918 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 40

N/192919 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 41

N/192920 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 42

N/192921 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 43

N/192922 2022/06/09 2022/06/09 TBVSC, LLC 44

N/192924 2022/06/09 2022/06/09 Toshiba Digital Solutions Corporation 09

N/192925 2022/06/09 2022/06/09 Toshiba Digital Solutions Corporation 42

N/192928 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD.

09

N/192929 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD.

12

N/192930 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD.

35

N/192931 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD.

37

N/192932 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI JIDU AUTOMOBILE CO., LTD.

42

N/192933 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192934 2022/06/09 2022/06/09 12

N/192935 2022/06/09 2022/06/09 18

N/192936 2022/06/09 2022/06/09 25

N/192937 2022/06/09 2022/06/09 28

N/192938 2022/06/09 2022/06/09 09

N/192939 2022/06/09 2022/06/09 12

N/192940 2022/06/09 2022/06/09 18

N/192941 2022/06/09 2022/06/09 25

N/192942 2022/06/09 2022/06/09 28

N/192943 2022/06/09 2022/06/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/192944 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/192945 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 28

N/192946 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/192947 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 28

N/192948 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 09

N/192949 2022/06/09 2022/06/09 Willy Bogner GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 28
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N/192950 2022/06/09 2022/06/09

Fengyuan Qinchan Culture Development Co., Ltd.

35

N/192951 2022/06/09 2022/06/09

Fengyuan Qinchan Culture Development Co., Ltd.

38

N/192952 2022/06/09 2022/06/09

LIU DAN 

30

N/192953 2022/06/09 2022/06/09

Huawei Technologies Co., Ltd.

41

N/192954 2022/06/09 2022/06/09

Huawei Technologies Co., Ltd.

09

N/192958 2022/06/09 2022/06/09

GUO WEI 

30

N/192959 2022/06/09 2022/06/09

WAEN INTERNATIONAL LIMITED

35

N/192960 2022/06/09 2022/06/09

WAEN INTERNATIONAL LIMITED

43

N/192961 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/192962 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

42

N/192963 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/192964 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/192965 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/192966 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

42

N/192967 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/192968 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/192969 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

42

N/192970 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09
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N/192971 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/192972 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

42

N/192973 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/192974 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/192975 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/192976 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 35

N/192977 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 41

N/192978 2022/06/09 2022/06/09 Las Vegas Sands Corp. 43

N/192992 2022/06/09 2022/06/09 The Lycra Company UK Limited 22

N/192993 2022/06/09 2022/06/09 The Lycra Company UK Limited 24

N/192994 2022/06/09 2022/06/09 The Lycra Company UK Limited 25

N/192995 2022/06/09 2022/06/09 THP MEDICAL SDN. BHD. 05

N/192996 2022/06/09 2022/06/09 General Cigar Co., Inc. 34

N/192998 2022/06/09 2022/06/09  

TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD. 

06

N/192999 2022/06/09 2022/06/09  

TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD. 

06

N/193000 2022/06/09 2022/06/09  

TIANJIN YOU FA STEEL PIPE GROUP STOCK CO., LTD. 

06

N/193001 2022/06/09 2022/06/09 03

N/193002 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193003 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193004 2022/06/09 2022/06/09 03

N/193005 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193006 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193007 2022/06/09 2022/06/09 03

N/193008 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193009 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193010 2022/06/09 2022/06/09

International Motor Show (HK) Management Limited

35

N/193011 2022/06/09 2022/06/09

International Motor Show (HK) Management Limited

41

N/193012 2022/06/09 2022/06/09 29

N/193013 2022/06/09 2022/06/09 29

N/193015 2022/06/09 2022/06/09

CHOI TONG 

44

N/193016 2022/06/09 2022/06/09 STEM Plus Limited 41

N/193017 2022/06/09 2022/06/09 Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.) 12



12150    27   2022  7  6 

N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/193030 2022/06/09 2022/06/09

LEI POU I 

10

N/193031 2022/06/09 2022/06/09 LDG LABOR 44

N/193032 2022/06/09 2022/06/09 34

N/193033 2022/06/09 2022/06/09 Panasonic Corporation 07

N/193034 2022/06/09 2022/06/09 Panasonic Corporation 09

N/193035 2022/06/09 2022/06/09 Panasonic Corporation 11

N/193040 2022/06/09 2022/06/09 Sun Lee, Inc. 30

N/193041 2022/06/09 2022/06/09 Sun Lee, Inc. 30

N/193042 2022/06/09 2022/06/09 Sun Lee, Inc. 29

N/193043 2022/06/09 2022/06/09 Sun Lee, Inc. 30

N/193044 2022/06/09 2022/06/09 Sun Lee, Inc. 32

N/193048 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193049 2022/06/09 2022/06/09 17

N/193050 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193051 2022/06/09 2022/06/09 03

N/193052 2022/06/09 2022/06/09  03

N/193053 2022/06/09 2022/06/09 Chivas Holdings (IP) Limited 33

N/193054 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

09

N/193055 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

16

N/193056 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

35

N/193057 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

41

N/193058 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

42

N/193059 2022/06/09 2022/06/09 Tod’s S.p.A. 25

N/193060 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 05

N/193061 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 21

N/193062 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 29

N/193063 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 30

N/193064 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 32

N/193065 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 35

N/193066 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 03

N/193067 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 05

N/193068 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 21

N/193069 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 29

N/193070 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 30

N/193071 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 32
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N/193072 2022/06/09 2022/06/09 ATTENIR CORPORATION 35

N/193073 2022/06/09 2022/06/09 Novel Century Limited 14

N/193074 2022/06/09 2022/06/09 Novel Century Limited 14

N/193080 2022/06/09 2022/06/09 DFI International Brands Limited 03

N/193084 2022/06/09 2022/06/09 DFI International Brands Limited 03

N/193086 2022/06/09 2022/06/09 25

N/193087 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193088 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193089 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193090 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193091 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193092 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193094 2022/06/09 2022/06/09 Starbucks (HK) Limited 41

N/193096 2022/06/09 2022/06/09 Starbucks (HK) Limited 41

N/193097 2022/06/09 2022/06/09 WRANGLER APPAREL CORP. 09

N/193098 2022/06/09 2022/06/09 WRANGLER APPAREL CORP. 25

N/193099 2022/06/09 2022/06/09 11

N/193120 2022/06/09 2022/06/09 37

N/193121 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

09

N/193122 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

16

N/193123 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

35

N/193124 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

41

N/193125 2022/06/09 2022/06/09

Fortune Media IP Limited

42

N/193126 2022/06/09 2022/06/09 Impossible Foods Inc. 30

N/193127 2022/06/09 2022/06/09 Impossible Foods Inc. 43

N/193128 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

05

N/193129 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

06

N/193130 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

08

N/193131 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

14

N/193132 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

16

N/193133 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

18
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N/193134 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

20

N/193135 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

21

N/193136 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

24

N/193137 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

25

N/193138 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/193139 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/193140 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

33

N/193141 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

35

N/193142 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

39

N/193143 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

40

N/193144 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

41

N/193145 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

43

N/193146 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

05

N/193147 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

06

N/193148 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

08

N/193149 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

14

N/193150 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

16

N/193151 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

18

N/193152 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

20

N/193153 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

21

N/193154 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

24

N/193155 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

25
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N/193156 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

29

N/193157 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

30

N/193158 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/193159 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/193160 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

33

N/193161 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

35

N/193162 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

39

N/193163 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

40

N/193164 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

41

N/193165 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

43

N/193166 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

05

N/193167 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

06

N/193168 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

08

N/193169 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

14

N/193170 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

16

N/193171 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

18

N/193172 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

20

N/193173 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

21

N/193174 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

24

N/193175 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

25

N/193176 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

29

N/193177 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

30
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N.º
Data de

registo
Data de despacho Titular Classe

N/193178 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

31

N/193179 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

32

N/193180 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

33

N/193181 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

35

N/193182 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

39

N/193183 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

40

N/193184 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

41

N/193185 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

42

N/193186 2022/06/09 2022/06/09

LAUREL FOOD PRODUCTS COMPANY LIMITED

43

N/193187 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193188 2022/06/09 2022/06/09

LAMI HOLDING LIMITED

34

N/193189 2022/06/09 2022/06/09

Seapower Trading Company Limited

35

N/193197 2022/06/09 2022/06/09 KABUSHIKI KAISHA KOSÉ (KOSÉ Corporation) 03

N/193198 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

35

N/193199 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

43

N/193200 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

35

N/193201 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193202 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193203 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

43

N/193204 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

35

N/193205 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

43

N/193206 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

35

N/193207 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL FOOD CONSULTING (MACAU) LIMITED

43

N/193226 2022/06/09 2022/06/09 22
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Data de

registo
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N/193227 2022/06/09 2022/06/09

GenieBiome Limited

05

N/193228 2022/06/09 2022/06/09

GenieBiome Limited

35

N/193229 2022/06/09 2022/06/09

GenieBiome Limited

44

N/193230 2022/06/09 2022/06/09

GenieBiome Limited

05

N/193231 2022/06/09 2022/06/09

GenieBiome Limited

05

N/193234 2022/06/09 2022/06/09 Chang, Hsin-Yu 09

N/193235 2022/06/09 2022/06/09 Chang, Hsin-Yu 35

N/193236 2022/06/09 2022/06/09 Chang, Hsin-Yu 42

N/193237 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193244 2022/06/09 2022/06/09

COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOURO, 

LIMITADA

43

N/193245 2022/06/09 2022/06/09

COMPLEXO DE DIVERSÕES ILHA DO TESOURO, 

LIMITADA

43

N/193246 2022/06/09 2022/06/09

Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

35

N/193247 2022/06/09 2022/06/09

Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

43

N/193248 2022/06/09 2022/06/09

Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

29

N/193249 2022/06/09 2022/06/09

Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

30

N/193250 2022/06/09 2022/06/09

Foshan Wuren Catering Management Co., Ltd.

35

N/193251 2022/06/09 2022/06/09

Guangzhou Changlin Catering Management Co., Ltd

35

N/193252 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

09

N/193253 2022/06/09 2022/06/09

H A N G Z H O U  E L E C T R O N I C  S O U L  N E T W O R K 

TECHNOLOGY CO., LTD

41

N/193254 2022/06/09 2022/06/09

ZHU CHUTING

03

N/193255 2022/06/09 2022/06/09

CHAO LAI FONG

35

N/193264 2022/06/09 2022/06/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03

N/193265 2022/06/09 2022/06/09 Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd. 03
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N/193267 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

09

N/193268 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

28

N/193269 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

35

N/193270 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

36

N/193271 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

39

N/193272 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

41

N/193273 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

42

N/193274 2022/06/09 2022/06/09 MPASS

S E RV I C O S D E V I DA D I G I TA L M PA S S M AC AU, 

SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA

43

N/193275 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193276 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193277 2022/06/09 2022/06/09 10

N/193278 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193279 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193280 2022/06/09 2022/06/09 44

N/193281 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193282 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193283 2022/06/09 2022/06/09 10

N/193284 2022/06/09 2022/06/09 31

N/193285 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193286 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193287 2022/06/09 2022/06/09 44

N/193288 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193289 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193290 2022/06/09 2022/06/09 10

N/193291 2022/06/09 2022/06/09 31

N/193292 2022/06/09 2022/06/09 31

N/193293 2022/06/09 2022/06/09 35
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N/193294 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193295 2022/06/09 2022/06/09 44

N/193296 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193297 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193298 2022/06/09 2022/06/09 38

N/193304 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193305 2022/06/09 2022/06/09 41

N/193307 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193308 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193309 2022/06/09 2022/06/09 05

N/193325 2022/06/09 2022/06/09

WU KAI CHUN

43

N/193327 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193328 2022/06/09 2022/06/09 32

N/193330 2022/06/09 2022/06/09 30

N/193331 2022/06/09 2022/06/09 32

N/193333 2022/06/09 2022/06/09 36

N/193334 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193338 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 09

N/193339 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 35

N/193340 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 38

N/193341 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 41

N/193342 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 42

N/193343 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 45

N/193344 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 09

N/193345 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 35

N/193346 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 38

N/193347 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 41

N/193348 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 42

N/193349 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 45

N/193350 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 09

N/193351 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 35

N/193352 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 38

N/193353 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 41

N/193354 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 42

N/193355 2022/06/09 2022/06/09 Lemon Inc. 45

N/193361 2022/06/09 2022/06/09 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

14

N/193364 2022/06/09 2022/06/09 KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA (Kawasaki 

Heavy Industries, Ltd.)

25
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N/193372 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/193373 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/193374 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/193375 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

09

N/193376 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

41

N/193377 2022/06/09 2022/06/09

COGNOSPHERE PTE. LTD.

42

N/193379 2022/06/09 2022/06/09

HAYS BIO-TECH COMPANY LIMITED

03

N/193380 2022/06/09 2022/06/09

HAYS BIO-TECH COMPANY LIMITED

35

N/193381 2022/06/09 2022/06/09

GLOBAL TRANSIT SUPPLYCHAIN LIMITED

39

N/193382 2022/06/09 2022/06/09 11 

THE 11 CIGAR LIMITED

34

N/193384 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193385 2022/06/09 2022/06/09 11

N/193386 2022/06/09 2022/06/09 07

N/193387 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193388 2022/06/09 2022/06/09 11

N/193389 2022/06/09 2022/06/09 07

N/193390 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193391 2022/06/09 2022/06/09 11

N/193392 2022/06/09 2022/06/09 07

N/193393 2022/06/09 2022/06/09 09

N/193394 2022/06/09 2022/06/09 11

N/193395 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

05

N/193396 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

09

N/193397 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

10

N/193398 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

11

N/193399 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

16

N/193400 2022/06/09 2022/06/09

Savewo Hong Kong Limited

35
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registo
Data de despacho Titular Classe

N/193402 2022/06/09 2022/06/09 43

N/193403 2022/06/09 2022/06/09 29

N/193405 2022/06/09 2022/06/09 BACHA COFFEE PTE. LTD. 30

N/193407 2022/06/09 2022/06/09 BACHA COFFEE PTE. LTD. 43

N/193408 2022/06/09 2022/06/09 Bilyara Vineyards Pty Ltd 32

N/193409 2022/06/09 2022/06/09 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/193414 2022/06/09 2022/06/09 35

N/193415 2022/06/09 2022/06/09 36

N/193421 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193422 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193423 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193424 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193425 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193426 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193427 2022/06/09 2022/06/09

SHANGHAI WARRIOR SHOES CO., LTD.

25

N/193432 2022/06/09 2022/06/09 MSCI INC. 09

N/193433 2022/06/09 2022/06/09 MSCI INC. 16

N/193434 2022/06/09 2022/06/09 MSCI INC. 35

N/193435 2022/06/09 2022/06/09 MSCI INC. 36

N/193436 2022/06/09 2022/06/09 MSCI INC. 42

N/193437 2022/06/09 2022/06/09

ULTIMATE NUTRITION, INC. 

05

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/178008 N/178009

 Data de registo 2022/06/09

 Data de despacho 2022/06/09

 Titular

 Classe 45
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216

 N.º N/179429

 Data de registo 2022/06/09

 Data de despacho 2022/06/09

 Titular

Scalpers Fashion S.L.

 Classe 45

216

 N.º N/192710

 Data de registo 2022/06/09

 Data de despacho 2022/06/09

 Titular Eu Yan Sang International Ltd

 Classe 5

216 214 2 a matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; 

desinfectantes; preparações para a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas essência para uso oral 

(suplementos nutricionais); saqueta de infusões de ervas (medicinal); preparações para tratamento do eczema; preparações 

farmacêuticas, médicas e veterinárias; produtos higiénicos para uso médico; alimentos e substâncias dietéticas de uso medicinal 

ou veterinário, alimentos para bebés; suplementos dietéticos para seres humanos e animais; emplastros

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/170860 2022/06/08 03 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

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 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/170861 2022/06/08 09 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

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 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/170862 2022/06/08 14 214 2 b 215 1 9 1

c 214 1 a

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 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
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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/175031 2022/06/13 CATHAY GROUP 

LIMITED

35 9 1 e 214 1 a 214

2 b 215

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 e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o art.º 215.º.

N/175032 2022/06/13 CATHAY GROUP 

LIMITED

44 9 1 e 214 1 a 214

2 b 215

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 e a alínea e) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com o art.º 215.º.

N/179226 2022/06/14 18 214 1 a 9 1 c 214

1 b 214 2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.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/179227 2022/06/14 25 214 1 a 9 1 c 214

1 b 214 2 b 215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea c) 

do n.º 1 do art.º 9.º, e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.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/180830 2022/06/10 Aphria Inc. 03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/180831 2022/06/10 Aphria Inc. 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/180835 2022/06/10 Aphria Inc. 03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/180836 2022/06/10 Aphria Inc. 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.
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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/180840 2022/06/10 Aphria Inc. 03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/180841 2022/06/10 Aphria Inc. 05 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/183523 2022/06/10 Skyn Iceland LLC 03 214 1 a 2 b 9 1 e

215 1

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º e a alínea b) do n.º 2, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e do n.º 1 

do art.º 215.º.

N/186872 2022/06/09

SAM SAO LAN 

05 214 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/187069 2022/06/09 10 214 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/187290 2022/06/10 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/187336 2022/06/10

Chan Weng Lam

05 214 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/187337 2022/06/10

Chan Weng Lam

30 214 2 b 215 1 214

1 a 9 1 e

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º.

N/188032 2022/06/10 41 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º.

N/190725 2022/06/10 30 214 2 a

Alínea a) do n.º 2 do art.º 214.º.

N/190748 2022/06/10 Albion Co., Ltd. 03 214 1 a 9 1 a 199

1 b

Alínea a) do n.º 1 do artigo 214.º e da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 9.º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do art.º 199.º.
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續期

Renovação

N.º

P/000379

(325-M)

P/000904

(809-M)

P/003323

(3202-M)

P/003324

(3203-M)

P/003425

(3296-M)

P/003483

(3354-M)

P/003484

(3355-M)

P/003485

(3356-M)

P/003489

(3360-M)

P/003493

(3364-M)

P/003496

(3367-M)

P/003497

(3368-M)

P/003499

(3370-M)

P/005786

(5645-M)

P/005964

(5823-M)

P/006008

(5867-M)

P/006009

(5868-M)

P/006010

(5869-M)

P/006011

(5870-M)

P/010125

(10018-M)

P/010501

(10405-M)

P/010502

(10406-M)

P/010761

(10596-M)

N/002003 N/007447 N/007468 N/007469 N/007471

N/007472 N/007473 N/007474 N/007476 N/007477 N/007479 N/007480

N/007481 N/007482 N/007483 N/007484 N/007485 N/007486 N/007487

N/007488 N/007489 N/007490 N/007491 N/008172 N/008173 N/008240

N/008244 N/008246 N/008311 N/008312 N/008313 N/008316 N/008317

N/008319 N/008320 N/008321 N/008322 N/008323 N/008324 N/008325

N/008326 N/008327 N/008328 N/008329 N/008330 N/008331 N/008332

N/008333 N/008334 N/008335 N/008336 N/008337 N/008338 N/008339

N/008340 N/008341 N/008342 N/008343 N/008344 N/008345 N/008346

N/008347 N/008348 N/008349 N/008350 N/008351 N/008352 N/008353

N/008354 N/008355 N/008356 N/008357 N/008358 N/008359 N/008361

N/008362 N/008363 N/008364 N/008365 N/008368 N/008369 N/008370

N/008383 N/008384 N/008396 N/008397 N/008398 N/008399 N/008416

N/031128 N/031132 N/031134 N/032578 N/032579 N/032580 N/032581

N/032582 N/032583 N/032584 N/032585 N/032586 N/032587 N/032588

N/032589 N/032621 N/032622 N/032642 N/032660 N/032761 N/032762

N/032763 N/032764 N/032966 N/032967 N/033455 N/033456 N/034049

N/034050 N/034074 N/034075 N/034076 N/034077 N/034078 N/034079

N/034080 N/034081 N/034082 N/034323 N/034324 N/034325 N/034326

N/034354 N/034392 N/034595 N/034596 N/034597 N/034598 N/034599

N/034600 N/034601 N/034602 N/034603 N/034763 N/034964 N/035319

N/035320 N/035321 N/035322 N/035333 N/035334 N/035335 N/035336

N/036461 N/036462 N/036463 N/036654 N/036655 N/036656 N/036657

N/036658 N/036700 N/036767 N/036768 N/036769 N/036770 N/036771

N/036772 N/036773 N/036774 N/036775 N/036778 N/036810 N/036850

N/036851 N/036945 N/036946 N/036949 N/036950 N/036951 N/036953

N/036984 N/037092 N/037093 N/037096 N/037097 N/037098 N/037099

N/037100 N/037101 N/037102 N/037103 N/037104 N/037105 N/085275

N/086373 N/086374 N/089274 N/089275 N/090946 N/090969 N/090970

N/090971 N/091017 N/091321 N/091324 N/091325 N/091328 N/091330

N/091332 N/092060 N/092358 N/092359 N/092360 N/092361 N/092362

N/092419 N/092420 N/092421 N/092652 N/092966 N/093360 N/093361
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N.º

N/093746 N/093747 N/093802 N/093803 N/093890 N/093893 N/094026

N/094037 N/094038 N/094039 N/094043 N/094194 N/094195 N/094196

N/094197 N/094198 N/094199 N/094200 N/094201 N/094202 N/094203

N/094204 N/094205 N/094206 N/094207 N/094324 N/094325 N/094326

N/094385 N/094388 N/094658 N/094659 N/094978 N/094979 N/094980

N/094981 N/094982 N/094983 N/094984 N/094985 N/095130 N/095148

N/095154 N/095208 N/095209 N/095210 N/095228 N/095312 N/095313

N/095314 N/095315 N/095316 N/095317 N/095318 N/095319 N/095320

N/095321 N/095322 N/095323 N/095325 N/095326 N/095328 N/095333

N/095337 N/095339 N/095341 N/095343 N/095490 N/096091 N/096227

N/096275 N/096288 N/096289 N/096290 N/096401 N/096402 N/096637

N/096638 N/096639 N/096682 N/096723 N/096724 N/096725 N/096726

N/096727 N/096737 N/096738 N/096739 N/096740 N/096741 N/096742

N/097090 N/097091 N/097244 N/097245 N/097246 N/097250 N/097251

N/097252 N/097253 N/097296 N/097297 N/097309 N/097310 N/097311

N/097337 N/097338 N/097553 N/097554 N/097555 N/097556 N/097557

N/097558 N/097559 N/097560 N/097561 N/097562 N/097563 N/097564

N/097565 N/097566 N/097567 N/097568 N/097569 N/097759 N/097760

N/097873 N/097963 N/098094 N/098095 N/098096 N/098097 N/098098

N/098099 N/098100 N/098234 N/098289 N/098367 N/098414 N/098743

N/098744 N/098940 N/098941 N/098942 N/098943 N/098944 N/098945

N/099075 N/099076 N/099143 N/099144 N/099187 N/099214 N/099215

N/099252 N/099285 N/099286 N/099414 N/099415 N/099440 N/099445

N/099446 N/099447 N/099448 N/099449 N/099450 N/099451 N/099452

N/099453 N/099454 N/099455 N/099456 N/099457 N/099458 N/099459

N/099460 N/099461 N/099462 N/099463 N/099464 N/099465 N/099508

N/099531 N/099533 N/099608 N/099609 N/099610 N/099611 N/099612

N/099613 N/099614 N/099741 N/099742 N/099767 N/099783 N/099805

N/099806 N/099807 N/099808 N/099809 N/099810 N/099811 N/099812

N/099813 N/099814 N/099815 N/099816 N/099817 N/099818 N/099819

N/099820 N/099821 N/099822 N/099823 N/099824 N/099825 N/099876

N/100171 N/100183 N/100237 N/100266 N/100267 N/100268 N/100269

N/100297 N/100298 N/100302 N/100303 N/100304 N/100305 N/100306

N/100307 N/100309 N/100311 N/100471 N/100474 N/100475 N/100476

N/100477 N/100478 N/100479 N/100480 N/100481 N/100482 N/100483

N/100484 N/100485 N/100486 N/100487 N/100488 N/100489 N/100490

N/100491 N/100492 N/100493 N/100494 N/100495 N/100496 N/100497

N/100498 N/100499 N/100637 N/100638 N/100639 N/100640 N/100646

N/100647 N/100648 N/100650 N/100651 N/100652 N/100653 N/100705

N/100706 N/100707 N/100720 N/100721 N/100722 N/100723 N/100724
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附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

P/000791

(728-M)

2022/06/10

Transmissão

Transform SR Brands, 

LLC

ADVANCE STORES COMPANY, 

INCORPORATED, com sede em 

5008 Airport Road, Roanoke, Virginia 

24012, USA

P/002209

(2112-M)

2022/06/01

Modificação

de sede

SANYO ELECTRIC 

CO., LTD.

10 06, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, 

Osaka 571-8501, Japan

P/014591

(14530-M)

N/023125

N/023126

2022/06/02

Modificação

de sede

PIERRE FABRE 

MEDICAMENT

Les Cauquillous - 81500 Lavaur, France

N/007384

N/007385

N/007386

N/007387

N/007388

N/007389

2022/06/02

Modificação

de identidade

CPA AUSTRALIA, uma 

companhia por garantia 

limitada organizada e 

existindo segundo as leis 

da Commonwealth da 

Austrália

CPA Australia Ltd

Modificação

de sede

CPA Australia Ltd L e v e l 2 0 , 2 8 Fre s h w a t e r P l a c e, 

Southbank, Victoria 3006, Australia

N/011595 2022/06/07

Transmissão

Z h e n g z h o u Sy n e a r 

Food Co., Ltd.

SYNEAR FOOD CO., LTD., com 

sede em Room A22, No. 9-2 Liudong 

Road, Henan Pilot Free Trade Zone 

Zhengzhou Subzone (Jinshui), Henan 

Province, China

N/030957 2022/06/02

Modificação

de identidade

FRATEX 

INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA.

TRACK & FIELD CO S.A.

N/036461

N/036462

N/036463

2022/06/07

Modificação

de identidade

N.V. Sumatra Tobacco 

Trading Company

PT SUMATRA TOBACCO TRADING 

COMPANY

N/036925 2022/06/02

Modificação

de sede

Pierre Fabre 

Medicament

Les Cauquillous - 81500 Lavaur, France

N/036996

N/036997

N/036998

2022/06/10

Modificação

de identidade

Terex MHPS GmbH Demag Cranes & Components GmbH

Transmissão

Demag Cranes & 

Components GmbH

Konecranes Global Corporation, 

com sede em Koneenkatu 8, 05830 

Hyvinkää, Finland

N/038528

N/038529

2022/06/07

Modificação

de identidade

Red Lion Hotels 

Franchising, Inc.

Sonesta RL Hotels Franchising Inc.

Modificação

de sede

Sonesta RL Hotels 

Franchising Inc.

Two Newton Place, 255 Washington 

Street, Suite 230, Newton, Massachusetts 

02458, United States of America
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/042922 2022/06/01

Transmissão 9/G

N/057086 2022/06/07

Transmissão

Eaton Corporation Danfoss Power Solutions II, LLC, com 

sede em 2800 E., 13th Str., Ames, IA 

50010, US

N/071505

N/071506

2022/06/02

Transmissão

CORNELIANI S.r.L. Corneliani S.p.A., com sede em Via 

Durini nº 24, 20122 Milão, Itália

N/084273

N/084274

N/122727

N/122728

2022/06/07

Transmissão Z h e n g z h o u Sy n e a r 

Food Co., Ltd.

SYNEAR FOOD CO., LTD., com 

sede em Room A22, No. 9-2 Liudong 

Road, Henan Pilot Free Trade Zone 

Zhengzhou Subzone (Jinshui), Henan 

Province, China

N/092060 2022/06/08

Modificação

de sede

265 7 A

N/092419

N/092420

N/092421

2022/06/01

Modificação

de sede

Elfa International AB Lilla Nygatan 7, 211 38 Malmö, Sweden 

N/093186

N/093187

N/093188

N/093189

N/093190

N/093191

N/093192

N/093193

N/093194

2022/06/07

Transmissão

por fusão

Fendi Adele S.R.L. Fendi S.r.l., com sede em Quadrato 

della Concordia 3, 00144 Rome, Italy

N/093932 2022/06/07

Modificação

de sede

Pandora A/S H a v n e h o l m e n 17- 1 9 , D K - 1 5 6 1 

Copenhagen V, Denmark

N/097296

N/097297

2022/06/01

Modificação

de sede

131 3

A

N/097337

N/097338

2022/06/08

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Modificação

de sede

10-1

N/098743

N/098744

2022/06/01

Modificação

de sede

McDonald’s 

International Property 

Company Limited

110 N. Carpenter Street, Chicago, IL 

60607, Estados Unidos da América

N/099414

N/099415

2022/06/01

Modificação

de sede

1

N/099741

N/099742

2022/06/07

Modificação

de identidade

ARYZTA FOOD 

SOLUTIONS 

TRADING

A RY Z TA F O O D S O L U T I O N S 

TRADING UNLIMITED COMPANY

Transmissão

ARYZTA FOOD 

SOLUTIONS 

TRADING 

UNLIMITED 

COMPANY

A RY Z TA F O O D S O L U T I O N S 

IRELAND UNLIMITED COMPANY, 

com sede em Grange Castle Business 

Park, Clondalkin, Dublin 22, Ireland
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/100650

N/100651

N/100652

N/100653

2022/06/08

Modificação

de identidade

ZHONGTAI FUTURES COMPANY 

LIMITED

N/105109

N/105110

N/105111

2022/06/02

Transmissão

T E L E F O N I C A 

DIGITAL ESPAÑA, 

S.L.U.

TELEFÓNICA IOT & BIG DATA 

TECH, S.A., com sede em Ronda de la 

Comunicación, s/n 28050 Madrid, Spain

N/108312 2022/06/01

Transmissão

C O D E C O S M E 

INTERNATIONAL 

CO., LTD.

1. 

4299 6

2. 

14
1. MOONSHOT CHINA, INC., com 

sede em Building 6, NO.4299, Jindu 

Road, Minhang District, Shanghai, 

China

2. MOONSHOT KOREA, INC., com 

sede em 14, Pyeongcheon-ro 73Beon-

gil, Bupyeong-gu, Incheon, Republic of 

Korea

N/110992

N/110993

2022/06/07

Modificação

de sede

E Y E D E N T I T Y 

GAMES INC.

2-3F, 33, Seoae-ro, Jung-gu, Seoul, 

Republic of Korea

N/113314

N/113325

2022/06/08

Modificação

de identidade B I O S T I M E , I N C . 

(GUANGZHOU)

Modificação

de sede

10

N/119618 2022/06/02

Transmissão

Dell Inc. The Linux Foundation, com sede em 

548 Market Street, PMB 57274, San 

Francisco, CA 94104-5401, USA

N/120427

N/120428

2022/06/02

Transmissão

L. Perrigo Company Perrigo Pharma International DAC, 

com sede em The Sharp Building, 

Hogan Place, Dublin 2, Dublin, Ireland 

D02 TY74

N/121116 2022/06/08

Modificação

de sede

325

N/124545 2022/06/07

Modificação

de sede

2

N/142599

N/142600

2022/06/08

Modificação

de identidade

Modificação

de sede

64
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N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento
Titular/Requerente Conteúdo

N/152203 2022/06/02

Transmissão

Yasmine Rabah LOUIS VUITTON MALLETIER, 

com sede em 2 rue du Pont Neuf – 

75001 Paris, France

N/152570 2022/06/08

Transmissão

457

N/154188 2022/06/01

Transmissão

CUSTOMDRINKS, 

S.L.

BA R E S Y E ST R E L LAS F O O D 

S E RV I C E S, S. L . , c o m s e d e e m 

Polígono de la Grela- Bens, Copérnico, 

nº 28, 3º, 15008 A Coruña, Spain

N/164033

N/164034

2022/06/08

Modificação

de identidade

N/181742

N/181743

2022/06/08

Transmissão 277

5

N/183732

N/183857

N/185722

2022/06/01

Transmissão

por fusão

VENTISEI 

SETTEMBRE S.R.L.

CORCYM S.R.L., com sede em Via 

Giovanni Spadolini 7, Centro Leoni, 

Milan, Italy 20141

N/187369

N/187370

N/187371

N/187372

N/187373

N/187374

N/187375

2022/06/08

Modificação

de identidade

Modificação

de sede

司法判決

Decisão judicial

N.º

/

Requerente/Titular Tribunal Processo n.º
Data de trânsito

em julgado
1 N/47854

 N/47845
Multi Access Limited

TUI

Ac de 18/05/2022

Proc. n.º 48/2022

Proc. n.º 51/2022

2022/06/02

2 N/168671

TJB

CV3-22-0001-CRJ 2022/06/06

3 N/174078 Philip Morris Brands Sàrl

TJB

CV1-21-0102-CRJ 2022/05/20

1 
2 
3 
1 O Acordão do TUI manteve o despacho que declarou caducidade da marca.
2 A sentença do TJB revogou o despacho de concessão da marca.
3 A sentença do TJB revogou o despacho de recusa da marca.



N.º 27 — 6-7-2022 BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE 12169

放棄

Renúncia

N.º
Data de

despacho

/

Titular/Requerente

别

Classe

N/188344 2022/06/07 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188345 2022/06/07 Hard Rock Holdings Limited 41

N/188346 2022/06/07 Hard Rock Holdings Limited 09

N/188347 2022/06/07 Hard Rock Holdings Limited 41

N/189288 2022/06/02 43

N/189289 2022/06/02 30

N/190449 2022/06/13 SHS

SHS INTERNATIONAL LTD.

05

N/192152 2022/06/09 29

N/192153 2022/06/09 30

N/192154 2022/06/09 33

N/192155 2022/06/09 45

N/195964 2022/06/07

JOSÉ LUPI GESTÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOGADO SOCIEDADE 

UNIPESSOAL LIMITADA

45

答辯

Contestação

N.º
Data de

entrada
Requerente Oponente

N/192623 2022/06/08 CHINA KWEICHOW MOUTAI DISTILLERY 

(GROUP) CO., LTD.

N/193306 2022/06/09

TROCA DE OBRAS DE ARTE DA CULTURA 

CHINESA, LIMITADA

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.
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續期

Renovação

N.º

E/000168

設計及新型的保護

Protecção de Desenho e Modelo

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 165.º e n.º 1 do artigo 166.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de 

desenho e modelo na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da sua concessão, qualquer 

terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : D/002705

[22]  Data de pedido : 2021/06/15

[71]  Requerente : 

 Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

  Endereço : 229 厦4

 4/F., Chow Sang Sang Building, 229 Nathan Road, 

Kowloon, Hong Kong

  Nacionalidade :  Constituída 

segundo as leis de H.K.

[72]  Criador :  Cheng Pak Ho, Ivanhoe

[51]  Classificação : 11 - 01

[54]  Título : 

 Pendente.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : D/002856

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Carteira de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º DM/214801

[21]  N.º : D/002857

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Carteira de mão.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 
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[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º DM/214801

[21]  N.º : D/002858

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

[71]  Requerente : CHANEL

  Endereço : 135, avenue Charles de Gaulle, 92200 

Neuilly-Sur-Seine, França

  Nacionalidade :  Francesa

[72]  Criador : Marianna NITSCH

[51]  Classificação : 3 - 01

[54]  Título : 

 Alça de ombro para carteira.

[57]  Resumo : As características do desenho para o 

qual a novidade é reivindicada são a forma e a configu-

ração do artigo tal como se mostra nas representações.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º DM/214801

[21]  N.º : D/002859

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

[71]  Requerente : 

 Z H E J I A NG Y IGE EN T ER PR ISE M A NAGE-

MENT GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 310018

 Unit 08, 6/F, Building 5, No.2, Kejiyuan Road, Baiyang 

Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhejiang 

310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Pó facial pressionado.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/06/04  China

N.º 202130346001.2

[21]  N.º : D/002860

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

[71]  Requerente : 

 Z H E J I A NG Y IGE EN T ER PR ISE M A NAGE-

MENT GROUP CO., LTD.

  Endereço : 

2 5 6 08 310018

 Unit 08, 6/F, Building 5, No.2, Kejiyuan Road, Baiyang 

Street, Qiantang New Area, Hangzhou, Zhejiang 

310018, P.R. China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Criador :  ZHANG, Dayong

[51]  Classificação : 28 - 03

[54]  Título : 

 Caixa de almofada de ar.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2021/06/04  China

N.º 202130345999.4

[21]  N.º : D/002864

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 26 - 06

[54]  Título : 

 Faróis de carro.

[57]  Resumo : As linhas tracejadas mostradas são 

para ilustrar partes do carro que não fazem parte do 

desenho reivindicado.

 Os faróis dos carros reivindicados têm formas lineari-

zadas em lágrima.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º 105648

[21]  N.º : D/002865

[22]  Data de pedido : 2021/12/09
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[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 26 - 06

[54]  Título : 

 Luzes traseiras do carro.

[57]  Resumo : As linhas tracejadas mostradas são 

para ilustrar partes do carro que não fazem parte do 

desenho reivindicado.

 Cada luz traseira de carro reivindicada tem um perfil 

externo semelhante e um capitólio B deitado horizon-

talmente com bordas curvas localizadas em uma posi-

ção mais baixa do que a borda recta.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º 105648

[21]  N.º : D/002866

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 08

[54]  Título : 

 Carro.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

carro, em particular um carro desportivo berlinetta de 

dois lugares, por ter uma carroçaria compreendendo:

 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por um 

pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas jane-

las laterais traseiras, um vidro traseiro e um tejadilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta delimitada na parte inferior do vidro traseiro e que 

inclui dois pára-lamas traseiros, dois conjuntos de luzes 

traseiros, um spoiler traseiro e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º 105601

[21]  N.º : D/002867

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 12 - 16

[54]  Título : 

 Aro de roda de veículo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

um aro de roda de veículo que compreende:

 - um cubo central configurado para ser fixado a uma 

suspensão de um veículo;

 - um anel periférico, que é disposto em torno do referido 

cubo com uma distância radial predeterminada do próprio 

cubo e é configurado para receber um pneu do veículo em 

uma superfície radialmente mais externa do mesmo; e

 - uma pluralidade de raios, cinco no presente caso, 

substancialmente igualmente espaçados angularmente 

uns dos outros em torno do eixo do aro da roda e co-

nectando o anel periférico ao cubo.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º 105601

[21]  N.º : D/002868

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

[71]  Requerente : FERRARI S.p.A.

  Endereço : Via Emilia Est 1163, I-41100 Modena, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Criador : Flavio MANZONI

[51]  Classificação : 21 - 01

[54]  Título : 

 Miniatura de carro ou carro de brinquedo.

[57]  Resumo : O presente desenho é relacionado com 

uma miniatura de carro ou carro de brinquedo, em 

particular um carro desportivo berlinetta de dois luga-

res, por ter uma carroçaria compreendendo:
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 - um compartimento dianteiro incluído um pára-cho-

que dianteiro, dois faróis dianteiros, uma capota e dois 

pára-lamas dianteiros;

 - um compartimento de passageiros delimitado por 

um pára-brisas, duas portas laterais com janelas, duas 

janelas laterais traseiras, um vidro traseiro e um teja-

dilho; e

 - um compartimento traseiro, que é fechado por uma 

porta delimitada na parte inferior do vidro traseiro e que 

inclui dois pára-lamas traseiros, dois conjuntos de luzes 

traseiros, um spoiler traseiro e um pára-choque traseiro.

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2021/06/10  

WIPO N.º 105629

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de desenho e modelo na RAEM, e de 

acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

N.º Data de registo Data de despacho Titular

D/002630 2022/06/01 2022/06/01

D/002676 2022/06/01 2022/06/01

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002677 2022/06/01 2022/06/01

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002678 2022/06/01 2022/06/01

Chow Sang Sang Jewellery Company Limited

D/002792 2022/06/01 2022/06/01

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002808 2022/06/01 2022/06/01

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

D/002837 2022/06/01 2022/06/01

BEIJING XIAOMI MOBILE SOFTWARE CO., LTD.

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

 De acordo com o artigo 10.º, n.º 2 do artigo 129.º, n.º 3 do 

artigo 130.º, n.º 4 do artigo 131.º e artigo 135.º do RJPI, 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/006111

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[71]  Requerente : 

  Endereço : 6 105

-69791

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de pedido 202110968563.X

Data de pedido 2021/08/23 N.º de anúncio CN 

114271358A 2022/04/05

[51]  Classificação : A23F3/16, A23F3/18, A23C9/156

[54]  Título : 

 Método de fabricação de chá de leite e máquina efi-

ciente de chá de leite.

[57]  Resumo : 

-20 5ºC

10 100ºC 300 2500 /

5 20

  Figura : 

發明專利延伸的保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

97/99/M

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do 

RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de De-

zembro, conjugados com o artigo 6.º do «Acordo de Aprofun-

damento do Intercâmbio e Cooperação na Área dos Direitos 

de Propriedade Intelectual entre a Direcção Nacional da Pro-

priedade Intelectual e a Direcção dos Serviços de Economia 

do Governo da Região Administrativa Especial de Macau», 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em re-

lação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na 

RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do mesmo 

diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) 

despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a con-

tar da data desta publicação.

已授權發明專利的延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21]  N.º : J/004357

[22]  Data de pedido : 2020/09/04

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 OBI PHARMA, INC.

  Endereço : 3 19

[72]  Inventor : , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680056209.7

Data de pedido 2016/10/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 108472362B 2022/03/29

[51]  Classificação : A61K39/395, A61P35/00, C12Q1/6886

[54]  Título : 

 Novos anticorpos aos carboidratos, composições far-

macêuticas e usos dos mesmos.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/10/07  Estados Unidos 

da América N.º 62/238,680 
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[21]  N.º : J/005888

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

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 BHARAT BIOTECH INTERNATIONAL LIMI-

TED

  Endereço : Genome Valley, Turkapally, Shameer-

pet, Hyderabad 500078 India

  Nacionalidade :  Indiana

[73]  Titular : 

 COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 

RESEARCH

  Endereço : Anusandhan Bhawan, 2 Rafi Marg, 

New Delhi 110001 India

  Nacionalidade :  Indiana

[72]  Inventor : , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680081686.9

Data de pedido 2016/12/10 N.º de anúncio 

da concessão CN 108883080B 2021/12/21

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 31/0 0 ,  A61K 38/0 0 , 

A61K39/39, A61K39/00

[54]  Título : 酰肽

 Compostos, sintetização e finalidade dos derivados do 

peptídeo muramil.

[57]  Resumo : -VIII

肽 M DP

R1

R2 R1 R2 R1

R2 R1 R2

C1-C6

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/12/15  Í nd ia

N.º 6498/CHE/2015

[21]  N.º : J/005949

[22]  Data de pedido : 2022/04/08

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 NOVARTIS AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[73]  Titular : -

 DANA-FARBER CANCER INSTITUTE INC

  Endereço : 450 Brookline Avenue, Boston, MA 

02215-5450,U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 PR ESIDEN T A N D F ELLOWS OF H ARVAR D 

COLLEGE

  Endereço : 17 Quincy Street Cambridge, MA 

02138, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : G J , A H , G J , 

H W , J M , G

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201580067903.4

Data de pedido 2015/10/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 107001478B 2022/01/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/2 8 ,  C 0 7 K16/3 0 , 

C12N15/13, A61K39/395, A61P35/00

[54]  Título : PD-L1

 Moléculas de anticorpo contra PD-L1 e seus usos.

[57]  Resu mo : PD-L1

P D -L1

PD-L1

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/10/14  Estados Unidos 

da América N.º 62/063,852

 2014/12/19  Estados Unidos da América

N.º 62/094,847

 2015/07/29  Estados Unidos da América

N.º 62/198,545

 2015/09/01  Estados Unidos da América

N.º 62/213,076
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[21]  N.º : J/005979

[22]  Data de pedido : 2022/04/19

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : &

 Prof. Reymond & Hetzel GbR

  Endereço : Gewerbestr. 10 78667 Villingendorf, 

Germany

  Nacionalidade :  Alemã

[72]  Inventor : A , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201980029014.7

Data de pedido 2019/08/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 112654385B 2022/01/18

[51]  Classificação : A61M13/00, A61M11/00

[54]  Título : 

 Dispositivo médico para introdução direccionada de 

substância na cavidade do corpo e ferramenta do mes-

mo.

[57]  Resumo : 

1 1 6

2 1 4

3 4 2

M 180º α

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2018/09/04  Alemanha

N.º 102018121513.4

[21]  N.º : J/006054

[22]  Data de pedido : 2022/05/06

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : T

 TCR2 THERAPEUTICS INC.

  Endereço : 100 Binney Street, Suite 710, Cambridge, 

Massachusetts 02142, United States of America

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680032042.0

Data de pedido 2016/05/18 N.º de anúncio 

da concessão CN 107995913B 2022/02/11

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07K14/705, C07K14/725, 

C07K19/00

[54]  Título : TCR

 Composições e Métodos para reprogramação de TCR 

usando proteínas de fusão.

[57]  Resumo : T TCR

TFP TFP T

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/05/18  Estados Unidos 

da América N.º 62/163,342

[21]  N.º : J/006070

[22]  Data de pedido : 2022/05/16

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 DOLBY LABORATORIES LICENSING CORPO-

RATION

  Endereço : 1275 Market Street, San Francisco, 

California 94103, USA

  Nacionalidade :  Americana

[73]  Titular : 

 DOLBY INTERNATIONAL AB

  Endereço : Apollo Building, 3E, Herikerbergweg 

1-35,1101 CN Amsterdam Zuidoost, The Netherlands

  Nacionalidade :  Sueca

[72]  Inventor : S  MEHTA, Sripal, 

S.,  ZI EGLER, T homas, 

 BAKER, Giles,  RIEDMILLER, 

Jef f rey,  SAU NGSOM BOON, 

Prinyar

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710942931.7

Data de pedido 2014/04/03 N.º de anúncio 

da concessão CN 107731239B 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  G10L19/0 0 8 , G10L19/20, 

H04S7/00, G10L19/16

[54]  Título : 

 Métodos e sistemas para gerar e renderizar interacti-

vamente o áudio baseado no objecto.

[57]  Resumo : 
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  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/04/03  Estados Unidos 

da América N.º 61/807,922

 2013/06/07  Estados Unidos da América

N.º 61/832,397

[21]  N.º : J/006071

[22]  Data de pedido : 2022/05/16

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

  Endereço : 

291 1-1008  310018

  Nacionalidade :  Chinesa

[73]  Titular : 

  Endereço : 9

218

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780031676.9

Data de pedido 2017/05/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 109790155B 2022/02/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D409/04, C07D405/04, 

C07D495/04, C07D409/14, A61P19/06

[54]  Título : 噻

 Composto de tiofeno, seu método de síntese e aplicação 

farmacêutica.

[57]  Re su mo : 

URAT1 噻

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/05/23  China

N.º 201610343321.0

[21]  N.º : J/006072

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shiga 

5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811441330.9

Data de pedido 2016/08/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 110060432B 2022/04/19

[51]  Classificação : G07F17/32

[54]  Título : 

 Sistema de detecção de fraude para salão de jogos.

[57]  Resumo : 

2

5 17

9 12

2

17 9

13

14

17

9

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2015/08/03  Japão

N.º 2015-163213

 2015/10/01  Japão N.º 2015-206735

[21]  N.º : J/006073

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça
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[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780078282.9

Data de pedido 2017/10/31 N.º de anúncio 

da concessão CN 110088104B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D471/04, A61K31/519, 

A61P31/20

[54]  Título : 

吡

 Composto de «tetrahydropyridopyrimidines» para o 

tratamento e a prevenção da infecção por vírus da 

hepatite B.

[57]  Resumo : 

R¹ R² R³

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2016/11/03  Ch ina

N.º PCT/CN2016/104442

[21]  N.º : J/006074

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : S

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780063771.7

Data de pedido 2017/10/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 109843886B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D519/00, 

A61P11/0 0, A61P13/12 , A61K 31/55, A61P9/0 0, 

A61P17/06

[54]  Título : 吡 酰

 Lactama de piridona bicíclica e seus métodos de uso.

[57]  Resumo : I

R1 X Z1-Z5 L n A B

I RIP1 酶

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/10/17  Estados Unidos 

da América N.º 62/409,214

[21]  N.º : J/006075

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

  Endereço : 777 Old Saw Mill River Road, Tarrytown, 

NY 10591, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : E , L , R , G , 

D

  P atente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680068487.4

Data de pedido 2016/09/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 108290951B 2022/04/01

[51]  Classificação : C07K16/28, C07K16/30

[54]  Título : CD3

 Anticorpos biespecíficos anti-CD3 optimizados e seus 

usos.

[57]  Resumo : 

C D3

C D3

T T

CD3

PSMA

[30]  Prioridade : 2015/09/23  Estados Unidos 

da América N.º 62/222,605

[21]  N.º : J/006077

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Merck Sharp & Dohme Corp.

  Endereço : 126 East Lincoln Avenue, Rahway, NJ 

07065-0907, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : B M , B T , J L

, T J , D G , A J , B C

, K J , V L , J M , W D

, L M , I M
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780031228.9

Data de pedido 2017/03/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 109153649B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D231/12, C07D233/64, 

C07D413/04, C07D413/06, C07D413/10, C07D417/04, 

C07D249/06, C07D249/08, C07D261/08, C07D263/32, 

C07D271/06, C07D495/04, C07D277/26, C07D285/08, 

C07D285/12

[54]  Título : 

 Reguladores alostéricos de receptores nicotínicos.

[57]  Resumo : α7 nAChR

I

L-DOPA

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/03/22  Estados Unidos 

da América N.º 62/311888

 2016/08/02  Estados Unidos da América

N.º 62/369778

[21]  N.º : J/006078

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[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 ZL201580003082.8

Data de pedido 2015/12/14 N.º de anúncio 

da concessão CN 107111712B 2022/03/25

[51]  Classificação : G06F21/50, G06F21/55

[54]  Título : 3D

 Sistema e método de modelagem de objectos abstratos 

3D para ameaças de segurança de dados de alta entropia.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006079

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 CORELEX SHIN-EI CO., LTD.

  Endereço : 575-1, Nakanogo, Fuji-shi, Shizuoka 

4213306, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201780088494.5

Data de pedido 2017/10/20 N.º de anúncio 

da concessão CN 110418593B 2022/04/19

[51]  Classificação : A47K10/16

[54]  Título : 

 Dispositivo de produção de rolo de log.

[57]  Resumo : 

1 50A 1 10A

2 10B 1 11a 2

11b 12

62 1

50B 50A

61 1 11a 2

11b 12

70 12 1

12a 2 12b 1

12a 50A

2 12b 50B

61

  Figura : 
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[21]  N.º : J/006080

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780054464.2

Data de pedido 2017/09/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 109689653B 2022/04/12

[51]  Classificação : C07D471/04

[54]  Título : 2- 6- 吡 -3- -9H- 吡

2 3-b 3 4 -d 吡

 Processo para a preparação de «2-(6-nitropyridin-3-

-yl)-9H-dipyrido[2, 3-b; 3 , 4 -d]pyrrole».

[57]  Resumo : I

a 2

I a 2

O-SO2-R

b

Ia I

Ia HX

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/09/09  União Euro-

peia N.º 16187960.6

[21]  N.º : J/006081

[22]  Data de pedido : 2022/05/17

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

, , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680049751.X

Data de pedido 2016/09/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 107922415B 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D487/04, 

A61K31/407, A61K31/437, A61K31/5517, A61P29/00, 

A61P1/00, A61P25/00, A61P37/00

[54]  Título : ATX/CA

 Novos compostos bic ícl icos como in ibidores de 

ATX/CA duplo.

[57]  Resumo : I

R¹ R² Y W m n p q

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2015/09/24  União Euro-

peia N.º 15186633.2

[21]  N.º : J/006083

[22]  Data de pedido : 2022/05/18

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810600325.1

Data de pedido 2013/05/17 N.º de anún-

cio da concessão CN 109107143B 2022/04/12

[51]  Classificação : A63F1/06

[54]  Título : 

 Sistema de processamento de cartas para jogos de mesa.

[57]  Resumo : 

3 4

4 3 5

4 3

6 3

7

4 3

8 3h

8 416

52 ×8 13

10
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  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2012/05/17  Japão

N.º 2012-127495

[21]  N.º : J/006084

[22]  Data de pedido : 2022/05/18

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Angel Group Co., Ltd.

  Endereço : 4600 Aono-cho, Higashiomi-shi, Shi-

ga 5270232, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201810819316.1

Data de pedido 2013/05/17 N.º de anúncio 

da concessão CN 109248435B 2022/04/12

[51]  Classificação : A63F1/12, A63F 1/14, A63F 1/06

[54]  Título : 

 Sistema de processamento de cartas para jogos de mesa.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2012/05/17  Japão

N.º 2012-127495

[21]  N.º : J/006085

[22]  Data de pedido : 2022/05/18

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., 

LTD.

  Endereço : 

1 A 201

 Room 201, Building A, No. 1, Qianwan Road, Qianhai 

Shenzhen-Hongkong Modern Service Industry Coope-

ration Zone, Shenzhen, Guangdong 518000, China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910404653.9

Data de pedido 2019/05/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 110175546B 2022/02/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : G06V40/16, G06V10/762 , 

G06V10/764, G06K9/62

[54]  Título : 

 Método e dispositivo de processamento de imagem, 

equipamento electrónico e meio de armazenamento.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006086

[22]  Data de pedido : 2022/05/18

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. Hoffmann-La Roche AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , 

– , , , , 

, , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780083499.9

Data de pedido 2017/11/27 N.º de anúncio 

da concessão CN 110225911B 2022/04/05

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D473/30, 

C07D487/04, C07D498/04, C07D513/04, A61K31/519, 
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A61K31/522, A61K31/53, A61K31/4985, A61K31/5025, 

A61P29/00, A61P13/00, A61P25/00

[54]  Título : 

 «Oxadiazolones» como inibidores de canais potenciais 

de receptores transitórios.

[57]  Resumo : I

I

TRPA1

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/28  China

N.º PCT/CN2016/107423

 2017/11/14  China N.º 201711122317.2

[21]  N.º : J/006087

[22]  Data de pedido : 2022/05/19

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

  Endereço : 4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 

Osaka-shi, Osaka, Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880076256.7

Data de pedido 2018/11/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 111386089B 2022/03/08

[51]  Classificação : A61C15/02

[54]  T ítu lo : 

 Instrumento de limpeza interdental e método de fabri-

cação do mesmo.

[57]  Resumo : 

22a 20

40 20 22a

22

22 22

24 40

22 24 22a

40

42a 24

22a

25a

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/12/01  Japão

N.º 2017-231862

[21]  N.º : J/006091

[22]  Data de pedido : 2022/05/20

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.

  Endereço : Via Palermo, 26/A, I-43122 Parma, 

Italy

  Nacionalidade :  Italiana

[72]  Inventor : B C , M

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201880069331.7

Data de pedido 2018/10/25 N.º de anúncio 

da concessão CN 111918646B 2022/02/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : A61K9/22 , A61K31/4412 , 

A61P25/28, A61P39/04, C07D213/69

[54]  Título : 

 Comprimidos de deferiprona de liberação retardada e 

métodos de uso dos mesmos.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2017/10/25  Estados Unidos 

da América N.º 62/577,055

 2017/12/07  Estados Unidos da América

N.º 62/596,043

[21]  N.º : J/006092

[22]  Data de pedido : 2022/05/20

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Shenzhen Hanhui Pharmaceutical Technology Co., 

Ltd.

  Endereço : 

19 2 201 

518118

 Room 201, Building 2, Huahan Science and Technolo-

gy Industrial Park, No. 19 Qiyun West Road, Heping 
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Community, Pingshan Street, Pingshan District, Shen-

zhen, Guangdong, 518118 China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910505948.5

Data de pedido 2019/06/12 N.º de anúncio 

da concessão CN 112079835B 2022/03/01

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07D487/04, A61P11/0 0, 

A61P13/12, A61P15/10, A61P9/00

[54]  Título : 5 酶 B

 Uma forma cristalina B de potassa de inibidor de fos-

fodiesterase de tipo 5, bem como método de prepara-

ção e aplicação da mesma.

[57]  R e s u m o : 5 酶

B 5

酶 I

B X- X R P D 2θ

5.71º±0.2º 8.23º±0.2º 11.37º±0.2º 13.22º±0.2º

17.09º±0.2º 21.56º±0.2º 23.99º±0.2º 25.85º±0.2º

  Figura : 

[21]  N.º : J/006093

[22]  Data de pedido : 2022/05/20

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 GILEAD SCIENCES, INC.

  Endereço : 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 

94404, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : M , C , K

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201710517071.2

Data de pedido 2011/12/23 N.º de anúncio 

da concessão CN 107384930B 2022/03/18

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N15/117, A61K48/0 0, 

A61K31/711, A61K39/39, A61P37/02, A61P35/00, 

A61P37/00

[54]  Título : DNA

 Construções de ADN imunomoduladores não codifi-

cantes.

[57]  Resumo : 

DNA

L- 苷

[30]  Prioridade : 2010/12/23  Reino Unido

N.º 1021867.5

[21]  N.º : J/006095

[22]  Data de pedido : 2022/05/23

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Novartis AG

  Endereço : Lichtstrasse 35, 4056 Basel, Switzer-

land

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : D , F , A

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201910288376.X 

Data de pedido 2014/11/28 N.º de 

anúncio da concessão CN 110172056B 2022/04/19

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/12, A61K31/506, 

C07D401/10, C07D405/12, C07D401/14, A61K31/505, 

C07D239/47, A61P35/02, A61P29/00, A61P37/02, 

A61P37/08, A61P37/06, A61P11/0 0, A61P35/0 0, 

C07D403/12

[54]  Título : 

 Derivados de aminopirimidina.

[57]  Resumo : I

酶 Btk

COPD

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2013/11/29  União Euro-

peia N.º 13195081.8

[21]  N.º : J/006096

[22]  Data de pedido : 2022/05/23

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 MANYSMART THERAPEUTICS, INC.

  Endereço : NO.236, Minzu W. RD., Datong Dist., 

Taipei City 10375, Taiwan, China
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[72]  Inventor :  HUANG, HSIN-YI

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811107028.X

Data de pedido 2018/09/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 109589336B 2022/03/22

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C12N5/0783, A61K 35/17, 

A61K39/395, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : T

 Combinação para imunoterapia de células T e suas uti-

lizações.

[57]  Resumo : T

γ9δ2T

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/10/03  Taiwan, Chi-

na N.º 106134195

[21]  N.º : J/006098

[22]  Data de pedido : 2022/05/23

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

  Endereço : 7-3, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-

-Ku, Tokyo 100-8310 Japan

  Nacionalidade :  Japonesa

[72]  Inventor : , , , 

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880092599.2

Data de pedido 2018/05/21 N.º de anúncio 

da concessão CN 112119224B 2022/03/29

[51]  Classificação : F04D29/44, F04D17/08

[54]  Título : 

 Ventilador centrífugo, dispositivo de ventilador, ar 

condicionado e dispositivo de ciclo de refrigeração.

[57]  Resumo : 

L1

L2

L1 L2

L1 L2 LH

  Figura : 

[21]  N.º : J/006099

[22]  Data de pedido : 2022/05/24

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : TVN

 TVN Investment Limited

  Endereço : Vistra Corporate Services Centre, 

Wickhams Cay I I, Road Town, Tor tola VG1110, 

British Virgin Islands British Virgin Islands

  Nacionalidade :  Ilhas Virgens 

Britânicas

[72]  Inventor :  DU, Hongzhuan

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811436596.4

Data de pedido 2018/11/28 N.º de anúncio 

da concessão CN 109487392B 2022/03/29

[51]  Classificação : D02G3/22

[54]  Título : 

 Fios e aparelhos e método para fazer fios.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : J/006100

[22]  Data de pedido : 2022/05/25
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[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , B , D , J , 

E , M , S , , R

– , F , M , L –

, C – , L

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880016856.4

Data de pedido 2018/03/07 N.º de anúncio 

da concessão CN 110461838B 2022/05/06

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D471/04, C07D473/04, 

C07D487/04, A61K31/519, A61K31/522, A61P25/04, 

A61P29/00

[54]  Título : 

 Inibidores potenciais do canal do receptor transitório 

de «oxadiazole».

[57]  Resumo : I

I

TRPA1

  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/03/07  Ch i na

N.º PCT/CN2017/075843

 2018/01/30  China N.º PCT/CN2018/074543

[21]  N.º : J/006101

[22]  Data de pedido : 2022/05/25

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : P , G , E , J

, A , , F , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201911053535.4

Data de pedido 2014/12/29 N.º de anúncio 

da concessão CN 111057151B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 0 7 K16/ 2 8 ,  C 0 7 K16/18 , 

A61K47/68, A61P25/00, A61P25/28

[54]  Título : 

 Módulos de transporte da barreira hematoencefálica 

monovalente.

[57]  Resumo : 

8D3 SEQ ID NO:01

SEQ I D NO:02 8D3v

SEQ ID NO:01 SEQ ID NO:03

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2014/01/06  China

N.º PCT/CN2014/070183

[21]  N.º : J/006102

[22]  Data de pedido : 2022/05/25

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : K – , U , F

, , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201880006212.7

Data de pedido 2018/01/04 N.º de anúncio 

da concessão CN 110167947B 2022/05/03

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o : C07D513/04, A61K31/519, 

A61P31/12

[54]  Títu lo : 1S -1- 2S,4R,5R -5- 5-

-2- -噻 4,5-d -3- -4- - 呋 -2-

 Formas sólidas de «[ (1S) -1- [ (2S,4R,5R) -5- (5-ami-

no-2-oxo-thiazolo [4,5-d ] pyrimidin-3-yl) -4-hydroxy-

-tetrahydrofuran-2-yl ] propyl ] »acetato.

[57]  R e s u m o  :  I

1S -1- 2S,4R,5R -5- 5- -2- -噻

4,5-d -3- -4- - 呋 -2-

TLR7

H BV H BV
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  Figura : 

[30]  P r ior idade : 2017/01/06  China

N.º PCT/CN2017/070439

 2017/07/07  China N.º PCT/CN2017/092183

 2017/11/21  China N.º PCT/CN2017/112151

[21]  N.º : J/006103

[22]  Data de pedido : 2022/05/25

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : , , , 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780065778.2

Data de pedido 2017/11/02 N.º de anúncio 

da concessão CN 109863145B 2022/04/12

[51]  C l a s s i f i c a ç ão : C07D401/14, C07D471/04, 

A61K31/4375, A61P31/20

[54]  Título : 

喹啉 萘

 Novos compostos de «tetrahydroisoquinoline» e «te-

trahydronaphthyridine» para o tratamento e preven-

ção da infecção pelo vírus da hepatite b.

[57]  Resumo : I

R1 R2 R3 U V W X Y

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/11/03  China

N.º PCT/CN2016/104439

[21]  N.º : J/006104

[22]  Data de pedido : 2022/05/25

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD.

  Endereço : 

7 222047

 No.7 Kunlunshan Road, Economic and Technological 

Development Zone, Lianyungang, Jiangsu, 222047, 

China

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor :  LIU, Deyu,  WANG, 

Hongwei,  ZHAO, Liang,  WANG, Feifei, 

 ZENG, Xiang,  WANG, Tao,  WANG, 

Yali,  DAI, Yulu

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780005001.7

Data de pedido 2017/08/01 N.º de anúncio 

da concessão CN 108463468B 2022/03/04

[51]  Classificação : C07K14/62, C07K1/107, C07K1/06, 

A61K38/28, A61P3/10

[54]  Título : 

 Derivado acilado de insulina humana ou seu análogo.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[30]  Pr ior idade : 2016/08/02  China

N.º 201610625257.5

 2016/08/31  China N.º 201610779132.8

[21]  N.º : J/006106

[22]  Data de pedido : 2022/05/26

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Fortiss, LLC

  Endereço : 1100 S. Flower St., Ste 3100, Los An-

geles, CA 90015-2127, U.S.A.

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : S  SEI TZ, FOR-

REST S., K  HOYT, JOSHUA K., 

A  JOHNSON, BARTLEY A., J

 SEITZ, TYLER J.

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201811358220.6

Data de pedido 2018/11/15 N.º de anúncio 

da concessão CN 109993263B 2022/05/06

[51]  Classificação : G06K19/077, H01Q1/22, H01Q21/00

[54]  Título : RFID

 Conjunto de antenas RFID para jogos.
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[57]  Resumo : R FID

R F I D

R F I D R F I D

RFID RFID

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2017/11/15  Estados Unidos 

da América N.º 15/814,170

 2018/08/27  Estados Unidos da América

N.º 16/114,018

[21]  N.º : J/006107

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : E

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201780034936.8

Data de pedido 2017/06/09 N.º de anúncio 

da concessão CN 109313798B 2022/04/01

[51]  Classificação : G06T5/50, G01N21/64, G06T11/00

[54]  Título : IHC ISH

 Método e sistema de processamento de imagem para 

geração de imagens IHC ou ISH digitais analógicas de 

campo claro.

[57]  Resumo : 100

106.1-106.7 I HC

ISH

- 702

-

704 -

706

- 708

- 710

-

I HC ISH 712

714

  Figura : 

[30]  Prioridade : 2016/06/10  União Euro-

peia N.º 16174025.3

[21]  N.º : J/006108

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

  Endereço : Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland

  Nacionalidade :  Suíça

[72]  Inventor : I , T T , J , J , 

D , D , C , P

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL201680038433.3

Data de pedido 2016/06/16 N.º de anúncio 

da concessão CN 107849132B 2022/03/08

[51]  Classificação : C07K16/28, A61K39/395

[54]  Título : FcRH5

 Anticorpos humanizados e amadurecidos por afinidade 

para FcRH5 e métodos de utilização.

[57]  Resu mo : FcR H5

FcR H5 CD3 FcR H5

FcR H5 T T DB

[30]  Prioridade : 2015/06/16  Estados Unidos 

da América N.º 62/180,459

[21]  N.º : J/006109

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 TEIKOKU PHARMA USA, INC.

  Endereço : 1718 Ringwood Avenue, San Jose, Ca-

lifornia 95131-1711, USA

  Nacionalidade :  Americana

[72]  Inventor : 
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  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente Zl201810392058.3

Data de pedido 2013/09/30 N.º de anúncio 

da concessão CN 108464969B 2022/03/25

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  A61K 9/10 ,  A61K 31 /337, 

A61K47/12, A61K47/44, A61K47/14, A61K47/26, 

A61K47/10, A61P35/00, A61P35/02

[54]  Título : 

 Formulações nanodispersas de taxano não aquosa e 

métodos de utilização das mesmas.

[57]  Resumo : 

[30]  Prioridade : 2012/10/01  Estados Unidos 

da América N.º 61/708,586

 2012/10/01  Estados Unidos da América N.º 

61/708,595

[21]  N.º : J/006110

[22]  Data de pedido : 2022/05/27

[24]  Data de despacho : 2022/06/10

[73]  Titular : 

 Beijing Youcarekechuang Pharmaceutical Technology 

Co., Ltd.

  Endereço : 

11 3 1 101 : 100176

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , , 

, 

  Patente de I nvenç ão da 

DNPI : N.º de patente ZL202210034449.4

Data de pedido 2022/01/13 N.º de anúncio 

da concessão CN 114044741B 2022/04/15

[51]  C l a s s i f i c a ç ã o :  C 07C 229/16 , A61P 35/0 0, 

A61P 37/ 0 6 ,  A61P 3/10 ,  A61P 2 5/ 2 8 ,  A61P 9/ 0 0 , 

A61P13/12 ,  A61P 3/0 0,  A61P 31/14,  A61P 31/16 , 

A61P31/18, A61P11/00, A61P31/22, A61K31/713, 

A61K31/7105, A61K9/51, A61K39/00, A61K45/00, 

A61K47/18

[54]  Título : 

 Composto lipídico catiónico, composição que contém 

o mesmo e sua aplicação.

[57]  Resumo : I N-

  Figura : 

附註

Averbamento

N.º
Data de

despacho

Natureza de

averbamento

/

Titular/Requerente Conteúdo

J/003720 2022/06/07

Transmissão

1. 

2. 

1. 

41

044600

2. 

43

1. Shanxi Yabao Investment Group Co., 

Ltd, com sede em No.41 Yabao Road, 

Ruicheng County, Yuncheng City, Shanxi 

Province 044600, China
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發明專利的保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º 

do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

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

patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, 

qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : I/001699

[22]  Data de pedido : 2020/12/23

[71]  Requerente : 

  Endereço : 38 210

6 1 6 2 6 3 6 5

[72]  Inventor : , 

[51]  Classificação : A63F13/12

[54]  Título : 

 Um sistema de jogos que acumula símbolos e aumenta 

pontuações de bónus.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

實用專利的保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

97/99/M

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-

-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na 

RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste 

aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro 

pode apresentar reclamação.

[21]  N.º : U/000322

[22]  Data de pedido : 2020/12/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 55

  Nacionalidade :  Chinesa

[72]  Inventor : , , , 

[51]  Classificação : E04G1/02, E04G1/15, E04G5/14

[54]  Título : 

 Um andaime de treliça.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

[21]  N.º : U/000323

[22]  Data de pedido : 2020/12/29

[71]  Requerente : 

  Endereço : 55

  Nacionalidade :  Chinesa
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[72]  Inventor : , , , 

[51]  Classificação : E04G1/02, E04G1/15, E04G5/14

[54]  Título : 

 Um novo tipo de estrutura de treliça.

[57]  Resumo : 

  Figura : 

更正

Rectificações

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/196189 2022 6 1 22

Figura (B.O. da R.A.E.M. n.º 22, II 

Série, de 1 de Junho de 2022)

/

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectificam-se os seguintes:

Processo n.º Item da rectificação Onde se lê Deve ler-se

N/192735

N/192737

N/192739

2022 6 1 22

Serviços (B.O. da R.A.E.M. n.º 22, II 

Série, de 1 de Junho de 2022)

Monitorização eletrónica remota para 

condutores via satélites de comunicações 

... fornecimento de serviços jurídicos; 

serviços de segurança para a protecção 

dos bens e dos indivíduos; serviços 

pessoais e sociais prestados por terceiros 

destinados a satisfazer as necessidades 

dos indivíduos.

Monitorização eletrónica remota 

para condutores via satélites de 

comunicações ... serviços de segurança 

para a protecção dos bens e dos 

indivíduos; serviços pessoais e sociais 

prestados por terceiros destinados 

a satisfazer as necessidades dos 

indivíduos.

D/002218 2021 10 6 40

Criador (B.O. da R.A.E.M. n.º 40, II 

Série, de 6 de Outubro de 2021)

Ini ARCHIBON Ini ARCHIBONG

2022 6 15 24 N/191470 N/191472

N/191470 N/191472

No Suplemento do B.O. da RAEM n.º 24, II Série, de 15 de Junho de 2022, em relação ao mapa de Concessão parcial e recusa 

parcial n.os N/191470 a N/191472 devem ler-se n.os N/191470 e N/191472.

 

Direcção dos Serviços de Economia e Desenvolvimento Tecnológico, aos 14 de Junho de 2022.

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

 $488,560.00
(Custo desta publicação $ 488 560,00)
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CORPO DE POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Avisos

Despacho: 18/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 
do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Se-
cretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, e nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretá-
rio para a Segurança n.º 136/2021, o comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no segundo-comandante do 
CPSP, superintendente n.º 163881, Vong Vai Hong, as compe-
tências para praticar os seguintes actos:

1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-
rança do CPSP:

(1) Assinar os diplomas de provimento;

(2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

(3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

(4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no 
CPSP:

(1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 
dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-
to dos Serviços de Saúde;

(2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM);

(3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta 
serviço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando 
disso conhecimento à DSFSM;

3) No âmbito do CPSP:

(1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

(2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com 
os limites do fundo de maneio interno;

治 安 警 察 局

通 告

18/CPSP/2022P

 

16/2021 38/2021

173/2021 10/2022

56/2022 136/2021

34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

163881

1

2

3

4

1

2

3

1

2
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16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

38/2021

38/2021

173/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova classificados 
de confidenciais, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021 
(Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações 
de permanência e residência na Região Administrativa Espe-
cial de Macau);

5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021;

6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021; 

7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autorida-
de pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da Lei 
n.º 16/2021;

8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-
to e permanência de não residentes na RAEM; 

9) Isentar o dever de declaração, nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
da Lei n.º 16/2021;

10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 
em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do artigo 
6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-
mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 
e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau); 

11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 
de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 38/2021; 

12) Decidir não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 
do mesmo despacho;

13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipados 
na RAEM, conforme previsto no artigo 17.º, n.os 1 e 2, da Lei 
n.º 16/2021;

14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos termos 
do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação 
de permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da 
Lei n.º 16/2021; 

16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-
trada, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 16/2021;

17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 
referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e 49.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-
ção ilegal no centro de detenção, nos termos do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º 16/2021;

19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-
são referida no artigo 55.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 
nos artigos 26.º, n.º 1, 36.º, 44.º, n.º 3, 48.º, alínea 3), e 94.º, n.º 3, 
da Lei n.º 16/2021;
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16/2021

38/2021

 

38/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

33/CPSP/2021P

 

 $7,045.00

19/CPSP/2022P

 

16/2021 38/2021

173/2021 10/2022

56/2022 136/2021

21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos do 
artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 
dos chineses provenientes da República Popular da China;

23) Emitir o documento de prova de residência, nos termos do 
artigo 34.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-
gação da autorização de residência;

25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do arti-
go 36.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência a 
que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 
89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos artigos 
57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021;

29) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau;

30) Decidir sobre a retenção dos documentos das pessoas 
em situação de imigração ilegal e ordenar a sua apresentação 
periódica no Corpo de Polícia de Segurança Pública referidas 
nos artigos 48.º, alínea 2), e 54.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021;

31) Decidir sobre a aplicação das medidas adequadas a ga-
rantir o repatriamento, a que se refere o artigo 99.º, n.º 2, da 
Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, desde 2 de Junho de 2022.

4. É revogado o Despacho n.º 33/CPSP/2021P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 
produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Junho de 2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 7 045,00)

Despacho: 19/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 
do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Se-
cretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, e nos termos 
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34/2018

15/2009 26/2009

136/2021

101961

1

2

3

4

1

2

3

1

2

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretá-
rio para a Segurança n.º 136/2021, o Comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no segundo-comandante do 
CPSP, superintendente n.º 101961, Leong Heng Hong, as com-
petências para praticar os seguintes actos:

1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-
rança do CPSP:

(1) Assinar os diplomas de provimento;

(2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

(3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

(4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no CPSP:

(1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 
dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbito 
dos Serviços de Saúde;

(2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM);

(3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta 
serviço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando 
disso conhecimento à DSFSM;

3) No âmbito do CPSP:

(1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

(2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com 
os limites do fundo de maneio interno;

4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova classificados 
de confidenciais, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021 
(Regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de 
permanência e residência na Região Administrativa Especial de 
Macau);

5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021;

6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021; 

7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autorida-
de pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da Lei 
n.º 16/2021;
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8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-
to e permanência de não residentes na RAEM; 

9) Isentar o dever de declaração, nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
da Lei n.º 16/2021;

10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 
em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do artigo 
6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-
mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 
e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau); 

11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 
de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 38/2021; 

12) Decidir não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 
do mesmo despacho;

13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipados 
na RAEM, conforme previsto no artigo 17.º, n.os 1 e 2, da Lei 
n.º 16/2021;

14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos termos 
do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação de 
permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 
n.º 16/2021; 

16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-
trada, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 16/2021;

17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 
referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e 49.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-
ção ilegal no centro de detenção, nos termos do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º 16/2021;

19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-
são referida no artigo 55.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 
nos artigos 26.º, n.º 1, 36.º, 44.º, n.º 3, 48.º, alínea 3), e 94.º, n.º 3, 
da Lei n.º 16/2021;

21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos do 
artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 
dos chineses provenientes da República Popular da China;

23) Emitir o documento de prova de residência, nos termos do 
artigo 34.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-
gação da autorização de residência;

25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do arti-
go 36.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;
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26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência a 
que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 
89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos artigos 
57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021;

29) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau;

30) Decidir sobre a retenção dos documentos das pessoas em 
situação de imigração ilegal e ordenar a sua apresentação peri-
ódica no Corpo de Polícia de Segurança Pública referidas nos 
artigos 48.º, alínea 2), e 54.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021;

31) Decidir sobre a aplicação das medidas adequadas a ga-
rantir o repatriamento, a que se refere o artigo 99.º, n.º 2, da 
Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, desde 2 de Junho de 2022.

4. É revogado o Despacho n.º 34/CPSP/2021P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 
produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Junho de 2022.

O Comandante do CPSP, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 6 966,00)

Despacho: 20/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei n.º 16/2021, 
do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do Despacho do 
Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despacho do Secretário 
para a Segurança n.º 136/2021, alterada pelos Despachos do Se-
cretário para a Segurança n.os 10/2022 e 56/2022, e nos termos 
do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento Administrativo n.º 34/2018, 
do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do artigo 22.º do Regulamento 
Administrativo n.º 26/2009 e do n.º 4 do Despacho do Secretá-
rio para a Segurança n.º 136/2021, o comandante do Corpo de 
Polícia de Segurança Pública (CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas na segunda-comandante do 
CPSP, superintendente n.º 109960, Ng Sou Peng, as competên-
cias para praticar os seguintes actos:

1) Relativamente aos agentes das Forças e Serviços de Segu-
rança do CPSP:

(1) Assinar os diplomas de provimento;
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(2) Conferir posse e receber a prestação de compromisso de 
honra;

(3) Conceder licença especial, ou atribuir a compensação 
prevista em caso de renúncia, licença sem vencimento de curta 
duração e decidir sobre pedidos de acumulação de férias;

(4) Assinar documentos comprovativos de contagem e liqui-
dação do tempo de serviço prestado pelos trabalhadores do 
CPSP, remetendo à Direcção dos Serviços das Forças de Segu-
rança de Macau (DSFSM) a respectiva documentação.

2) Relativamente a todo o pessoal que presta serviço no 
CPSP:

(1) Autorizar a apresentação dos trabalhadores do CPSP e 
dos seus familiares às Juntas Médicas, que funcionam no âmbi-
to dos Serviços de Saúde;

(2) Autorizar a participação de trabalhadores do CPSP em 
congressos, seminários, colóquios, jornadas e outras activida-
des semelhantes, quando realizados na Região Administrativa 
Especial de Macau (RAEM);

(3) Autorizar, relativamente a todo o pessoal que presta 
serviço no CPSP, decidir sobre a acumulação de férias, dando 
disso conhecimento à DSFSM;

3) No âmbito do CPSP:

(1) Autorizar a informação, consulta ou passagem de certi-
dões de documentos arquivados no CPSP, com exclusão dos 
excepcionados por lei;

(2) Autorizar a aquisição de bens e serviços de acordo com 
os limites do fundo de maneio interno;

4) Recusar o acesso a peças ou elementos de prova clas-
sificados de confidenciais, ao abrigo do artigo 4.º, n.º 1, da 
Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das 
autorizações de permanência e residência na Região Adminis-
trativa Especial de Macau);

5) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021;

6) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021; 

7) Exigir a legalização de documentos emitidos por autorida-
de pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da Lei 
n.º 16/2021;

8) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-
to e permanência de não residentes na RAEM; 

9) Isentar o dever de declaração, nos termos do artigo 21.º, n.º 5, 
da Lei n.º 16/2021;

10) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 
em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do artigo 
6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-
mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 
e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau); 
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11) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 
de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 38/2021; 

12) Decidir não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 
do mesmo despacho;

13) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipados 
na RAEM, conforme previsto no artigo 17.º, n.os 1 e 2, da Lei 
n.º 16/2021;

14) Recusar a saída de não residentes da RAEM, nos termos 
do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021; 

15) Decidir sobre a concessão ou recusa de prorrogação de 
permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 
n.º 16/2021; 

16) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-
trada, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 16/2021;

17) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 
referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e 49.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

18) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-
ção ilegal no centro de detenção, nos termos do artigo 54.º, n.º 1, 
da Lei n.º 16/2021;

19) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-
são referida no artigo 55.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

20) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 
nos artigos 26.º, n.º 1, 36.º, 44.º, n.º 3, 48.º, alínea 3), e 94.º, n.º 3, 
da Lei n.º 16/2021;

21) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos do 
artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

22) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 
dos chineses provenientes da República Popular da China;

23) Emitir o documento de prova de residência, nos termos do 
artigo 34.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

24) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-
gação da autorização de residência;

25) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do arti-
go 36.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

26) Decidir sobre a revogação da autorização de residência a 
que se refere o artigo 43.º da Lei n.º 16/2021;

27) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 
89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

28) Decidir sobre a assunção de despesas prevista nos artigos 
57.º e 99.º da Lei n.º 16/2021;

29) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau;
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30) Decidir sobre a retenção dos documentos das pessoas em 
situação de imigração ilegal e ordenar a sua apresentação 
periódica no Corpo de Polícia de Segurança Pública referidas 
nos artigos 48.º, alínea 2), e 54.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021;

31) Decidir sobre a aplicação das medidas adequadas a ga-
rantir o repatriamento, a que se refere o artigo 99.º, n.º 2, da 
Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado e sub-
delegado, no âmbito da presente delegação e subdelegação de 
competências, desde 2 de Junho de 2022.

4. É revogado o Despacho n.º 35/CPSP/2021P.

5. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o presente despacho 
produz efeitos desde a data da sua publicação.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Junho de 2022.

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 7 011,00)

Despacho: 21/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei 
n.º 16/2021, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despa-
cho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, alterada 
pelos Despachos do Secretário para a Segurança n.os 10/2022 
e 56/2022, e nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento 
Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do 
artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do 
n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, 
o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública 
(CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe, substituto, do De-
partamento para os Assuntos de Residência e Permanência, 
subintendente n.º 100031, Wong Chio Man, as competências 
para:

1) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das 
autorizações de permanência e residência na Região Adminis-
trativa Especial de Macau);

3) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021;
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4) Exigir a legalização de documentos emitidos por autori-
dade pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da 
Lei n.º 16/2021;

5) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-
to e permanência de não residentes na RAEM;

6) Decidir sobre os pedidos de certificado de autorização 
de regresso, nos termos dos artigos 38.º e 39.º do Regulamento 
Administrativo n.º 38/2021 (Regulamentação principal do 
regime jurídico do controlo de migração e das autorizações de 
permanência e residência na Região Administrativa Especial 
de Macau);

7) Decidir sobre a concessão ou recusa da prorrogação de 
permanência, a que se referem os artigos 29.º e 30.º da Lei 
n.º 16/2021;

8) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de entra-
da, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da Lei 
n.º 16/2021;

9) Decidir sobre a revogação da autorização de permanência 
referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e 49.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

10) Decidir sobre os pedidos de autorização de residência 
dos chineses provenientes da República Popular da China;

11) Emitir o documento de prova de residência, nos ter-
mos do artigo 34.º, n.º 1, do Regulamento Administrativo 
n.º 38/2021;

12) Decidir sobre todos os pedidos de renovação ou prorro-
gação da autorização de residência;

13) Emitir a autorização de prorrogação, nos termos do 
artigo 36.º, n.º 2, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021;

14) Aplicar as multas previstas nos termos do artigo 90.º da 
Lei n.º 16/2021;

15) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito das alíneas 1 a 14 da presente delegação e 
subdelegação de competências, a partir de 1 de Junho de 2022.

4. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito da alínea 15 da presente delegação e sub-
delegação de competências, a partir de 2 de Junho de 2022.

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pre-
sente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

6. É revogado o Despacho n.º 1/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Junho de 
2022. 

O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 3 942,00)
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Despacho:  22/CPSP/2022P

Nas competências delegadas e subdelegadas da Lei 
n.º 16/2021, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021, do 
Despacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021 e do Despa-
cho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, alterada 
pelos Despachos do Secretário para a Segurança n.os 10/2022 
e 56/2022, e nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do Regulamento 
Administrativo n.º 34/2018, do artigo 10.º da Lei n.º 15/2009, do 
artigo 22.º do Regulamento Administrativo n.º 26/2009 e do 
n.º 4 do Despacho do Secretário para a Segurança n.º 136/2021, 
o comandante do Corpo de Polícia de Segurança Pública 
(CPSP) determina:

1. São delegadas e subdelegadas no chefe, substituto, do 
Departamento de Controlo Fronteiriço, subintendente n.º 102031, 
Wong Kim Hong, as competências para:

1) No âmbito do CPSP, autorizar a informação, consulta ou 
passagem de certidões de documentos arquivados no CPSP, 
com exclusão dos excepcionados por lei;

2) Decidir sobre os pedidos de reavaliação de medidas de 
segurança e de outras decisões, a que se refere o artigo 10.º da 
Lei n.º 16/2021 (Regime jurídico do controlo de migração e das 
autorizações de permanência e residência na Região Adminis-
trativa Especial de Macau);

3) Dispensar a tradução de documentos escritos em língua 
inglesa, cuja interpretação não levante dificuldades, nos termos 
do artigo 14.º, n.º 3, da Lei n.º 16/2021;

4) Exigir a legalização de documentos emitidos por autorida-
de pública estrangeira, nos termos do artigo 14.º, n.º 4, da Lei 
n.º 16/2021;

5) Decidir sobre todos os pedidos relativos à entrada, trânsi-
to e permanência de não residentes na RAEM;

6) Isentar o dever de declaração, nos termos do artigo 21.º, 
n.º 5, da Lei n.º 16/2021;

7) Dispensar a condição de garantia de regresso ou entrada 
em quaisquer outros países ou regiões, nos termos do artigo 
6.º, n.º 3, do Regulamento Administrativo n.º 38/2021 (Regula-
mentação principal do regime jurídico do controlo de migração 
e das autorizações de permanência e residência na Região Ad-
ministrativa Especial de Macau);

8) Decidir não cobrar as taxas referidas nos n.os 5 e 6 do Des-
pacho do Chefe do Executivo n.º 173/2021, nos termos do n.º 7 
do mesmo despacho;

9) Recusar a entrada ou saída de menores não emancipados 
na RAEM, conforme previsto no artigo 17.º, n.os 1 e 2, da 
Lei n.º 16/2021;

10) Recusar a saída do não residente da RAEM, nos termos 
do artigo 27.º da Lei n.º 16/2021;

11) Decidir sobre a revogação da autorização prévia de en-
trada, em conformidade com o artigo 22.º, n.º 1, alínea 2), da 
Lei n.º 16/2021;



12202    27   2022  7  6 

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

16/2021

2/CPSP/2022P

 

 $4,531.00

文 化 局

公 告

12) Decidir sobre a revogação da autorização de permanên-
cia referida nos artigos 31.º, n.º 4, 35.º e no 49.º, n.º 2, da Lei 
n.º 16/2021;

13) Dispensar a detenção da pessoa em situação de imigra-
ção ilegal no centro de detenção, nos termos do artigo 54.º, 
n.º 1, da Lei n.º 16/2021;

14) Decidir sobre a instauração do procedimento de expul-
são referida no artigo 55.º, n.º 2, da Lei n.º 16/2021;

15) Aplicar as medidas de interdição de entrada previstas 
nos artigos 26.º, n.º 1, 36.º, 44.º, n.º 3, 48.º, alínea 3), e 94.º, n.º 3, 
da Lei n.º 16/2021;

16) Aplicar a medida de interdição de entrada, nos termos 
do artigo 58.º da Lei n.º 16/2021;

17) Aplicar as multas previstas nos termos dos artigos 88.º, 
89.º e 90.º da Lei n.º 16/2021;

18) Decidir sobre os prazos previstos nos artigos 37.º e 44.º, 
n.os 1 e 2, da Lei n.º 16/2021, relativos ao abandono da Região 
Administrativa Especial de Macau;

19) Decidir sobre a retenção dos documentos das pessoas em 
situação de imigração ilegal e ordenar a sua apresentação 
periódica no Corpo de Polícia de Segurança Pública referidas 
nos artigos 48.º, alínea 2), e 54.º, n.º 1, da Lei n.º 16/2021.

2. Dos actos praticados no uso das competências ora delega-
das e subdelegadas cabe recurso hierárquico necessário.

3. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou sub-
delegado, no âmbito das alíneas 1 a 17 da presente delegação e 
subdelegação de competências, a partir de 1 de Junho de 2022.

4. São ratificados os actos praticados pelo delegado ou subde-
legado, no âmbito das alíneas 18 a 19 da presente delegação e 
subdelegação de competências, a partir de 2 de Junho de 2022.

5. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, o pre-
sente despacho produz efeitos desde a data da sua publicação.

6. É revogado o Despacho n.º 2/CPSP/2022P.

Corpo de Polícia de Segurança Pública, aos 9 de Junho de 
2022.

 O Comandante, Ng Kam Wa, superintendente-geral.

(Custo desta publicação $ 4 531,00)

INSTITUTO CULTURAL

Anúncio

Por despacho da Ex.ma Senhora Secretária para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 15 de Junho de 2022, declara-se extinto 
o procedimento de concurso de avaliação de competências 
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profissionais ou funcionais, externo, do regime de gestão uni-
formizada, para o preenchimento de um lugar vago de técnico 
superior de 2.ª classe, 1.º escalão, da carreira de técnico superior, 
área de música (música chinesa), em regime de contrato admi-
nistrativo de provimento, e dos que vierem a verificar-se neste 
Instituto até ao termo da validade do concurso, cujo aviso de 
abertura foi publicado no Boletim Oficial da Região Adminis-
trativa Especial de Macau n.º 46, II Série, de 13 de Novembro 
de 2019, em virtude de a finalidade a que o procedimento se 
destinava se revela impossível, nos termos da alínea b) do n.º 2 
do artigo 103.º do Código do Procedimento Administrativo. 

Instituto Cultural, aos 30 de Junho de 2022.

A Presidente do Instituto, Leong Wai Man.

(Custo desta publicação $ 1 099,00)
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